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Sikkerhedsdatablad
1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Produktidentifikator
Handelsnavn:

SUPER GLUE

Synonymer:

POWER GLUE; FIXTOUT GLUE SET; CYANOACRYLATE ADHESIVE; ADHESIVE 502; ETHYL ɑ-CYANOACRYLATE ADHESIVE

Producent/leverandør:

TAIZHOU CITY JIAOJIANG TAIJI (TIKEY) ADHESIVE FACTORY
Cangqianwang Village, Hongjia Town, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, Kina

Kontaktperson:

Fangdan Qiu

Tlf.:

+86-576-88885561

Nødtelefonnummer:

+86-13606683168

Fax:

+86-576-88895260

E-mail:

tikey@tikey.cn

2. Fareidentifikation
2.1 Klassificering:
Klassificering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Hudætsning/irritation Kategori 2
Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kategori 2
Specifik organtoksicitet, enkelt eksponering: Luftvejsirritation Kategori 3
2.2 Mærkningselementer
Mærkning i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram(mer):
Signalord:

Advarsel

Faresætninger:
H315

Forårsager mild hudirritation.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335

Kan forårsage åndedrætsirritation.

Sikkerhedssætninger:
P261

Undgå at indånde støv/dampe/gas/tåge/forstøvning/spray.

P280

Bær beskyttelseshandsker/sikkerhedstøj/øjenværn/ansigtsværn.

P312

Ring til Giftlinjen, eller søg læge, hvis du føler dig utilpas.

P302+P352+P362

Ved hudkontakt: Vask med rigeligt vand og sæbe. Tag forurenet tøj af, og vask det inden næste brug.
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P305+P351+P338

Ved øjenkontakt: Skyl omhyggeligt med vand i adskillige minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er let at gøre. Fortsæt med at skylle.

P403+P233

Opbevares på et sted med god udluftning. Hold beholderen tæt lukket.

2.3 Andre farer
Ved brug under normale forhold og i sin oprindelige form udgør produktetet ingen andre farer for sundhed og miljø.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Kemisk karakteristik:
Formel:

C6H7NO2

Molekylevægt:

125.1253

Kemisk navn
Ethyl 2-cyanoakrylat

CAS#
7085-85-0

EC#
230-391-5

(EINECS#) vægt-%
100

CLP-klassificering
Hudirrit. 2; H315
Øjenirrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Øjenkontakt: Skyl omgående øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Løft af og til det øverste og det nederste øjenlåg. Søg læge, hvis der
opstår symptomer.
Hudkontakt: Vask med sæbe og vand. Fjern forurenet tøj og sko. Vask tøjet inden næste brug. Søg læge.
Inhalering: Hvis produktet er indåndet som tæt tåge, skal personen ud i frisk luft. Ved åndedrætsstop skal der gives kunstigt åndedræt. Søg læge.
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis personen er ved bevidsthed, skal vedkommende indtage 2 glas mælk eller vand for at fortynde
maveindholdet. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg læge.

5. Brandbekæmpelse
Produktets antændelighed: Ikke-antændeligt.
Egnede slukningsmidler: Brug kemisk pulver, tørt sand og kulsyre.
Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger for brandmænd: Afbryd strømmen. Isoler alle brændbare materialer om muligt. Brug skum- eller
kulsyreslukker i medvind til at slukke branden. Brug vand til at reducere beholderens temperatur.
Beskyttelsesmidler for brandmandskab: Bær luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsestøj for at forebygge hud- og øjenkontakt.
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6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Afspær farezonen, og lad ikke uvedkommende eller ubeskyttede personer få adgang. Forebyg antænding.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes i naturen. Produktet må ikke komme i kloakafløb. Hvis større mængder kommer i vandvejene,
skal de lokale myndigheder orienteres.
Foranstaltninger for rengøring/opsamling: Inddæm med sand eller filt. Absorber med tørt sand. Brug ikke-gnistskabende værktøj til at opsamle
affaldet i en egnet beholder til senere behandling.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Må kun anvendes på steder med god udluftning. Undgå øjen- og/eller hudkontakt.
Undgå at indånde gas eller dampe.
Opbevaring: Opbevar beholderen på et køligt og tørt sted med god ventilation ved stuetemperatur. Beholderen skal være tæt lukket og forseglet,
indtil produktet skal bruges. Undgå alle mulige antændingskilder (gnister og åben ild). Undgå at frembringe elektriske gnister. Opbevares frostfrit og
uden direkte sollys. Skal opbevares aflåst.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Grænseværdier for eksponering:
Ethyl 2-cyanoakrylat (CAS# 7085-85-0): EH40:

OEL-STEL=0,3 ppm.
OEL-STEL= 1,5 mg/m3.

DNEL/PNEC: Data foreligger ikke.
Eksponeringskontrol: Kræver ikke særlig ventilation ved normal brug.
Personlige værnemidler:
Åndedrætsværn: Bær om nødvendigt maske.
Øjenværn: Anbefalet: Sikkerhedsbriller.
Beskyttelse af hænder: Bær plast- eller gummihandsker.
Beskyttelse af hud og krop: Anbefalet: Laboratoriekittel, hat og støvler.
Hygiejniske foranstaltninger: Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Vask hænder umiddelbart efter håndtering af produktet.

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Generelle oplysninger
Form:
Farve:
Lugt:
pH:
Smeltepunkt/-område:
Kogepunkt/-område:

Flydende
Transparent og farveløst
Kraftig
Ikke relevant
-31
214 °C (1003 mbar)
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Antændelsespunkt:
Antændeligt:
Eksplosionsgrænser i luft:
Selvantændelsestemperatur:
Nedbrydningstemperatur:
Fordampningsrate:
Damptryk:
Specifik damptæthed (Air=1):
Specifik massefylde (vand=1):
Opløselighed i vand:
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand):
Viskositet:

82,5 (1013 mbar)
Ikke-antændeligt
Ikke relevant
480 °C (1013 mbar)
Ikke relevant
Ikke relevant
≤21Pa (20 °C)
Ikke relevant
1,043 (20 °C)
24 μg/L (20 °C)
0,776 (22 °C)
2,6 mPa s (20 °C)

10. Stabilitet og reaktivitet
Reaktivitet: Data foreligger ikke.
Stabilitet: Produktet er stabilt under de anbefalede betingelser.
Materialer, der skal undgås: Baser, vand, organiske opløsningsmidler
Forhold, der skal undgås: Undgå at udsætte produktet for varme, gnister og åben ild. Holdes væk fra luft, sollys og frost.
Farlige nedbrydningsprodukter: Kuloxid, cyanid, giftig tåge og forstøvning.
Farlig polymerisering: Ikke rapporteret.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut toksicitet:
Ethyl 2-cyanoakrylat (CAS# 7085-85-0): LD50＞5000 mg/kg (oralt, rotte);
LD50＞2000 mg/kg (hud, kanin).
Hudætsning/irritation: Data foreligger ikke.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Data foreligger ikke.
Luftvejs- eller hudoverfølsomhed: Data foreligger ikke.
Bakteriemutagenicitet: Data foreligger ikke.
Carcinogenicitet: Indeholder ikke ingredienser, som er anført som carcinogen af IARC, med en koncentration over 1,0%.
Reproduktionstoksicitet: Data foreligger ikke.
Specifik organtoksicitet, enkelt eksponering: Kan forårsage åndedrætsirritation.
Specifik organtoksicitet, gentagne eksponeringer: Data foreligger ikke.
Inhaleringsrisiko: Data foreligger ikke.

12. Miljøoplysninger
Toksicitet: Data foreligger ikke.
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Persistens og nedbrydelighed: Produktet polymeriserer i løbet af få sekunder ved kontakt med vand eller jord. Derfor er bionedbrydelighed ikke en
relevant miljømæssig proces for dette produkt.
Bioakkumuleringspotentiale: Biokoncentration i vandlevende organismer er ikke en relevant miljømæssig proces for dette produkt.
Mobilitet i jord: Mobilitet i jord forhindres af produktets hurtige polymerisering, når det kommer i kontakt med vand eller andre svagt basiske
stoffer.
PBT/vPvB: Produktet er ikke PBT/vPvB.
Andre negative virkninger: Produktet forventes ikke at forårsage miljømæssig forurening.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Produkt
Affald skal bortskaffes i henhold til de relevante EU-direktiver og nationale, regionale og lokale miljøregler. Ved bortskaffelse inden for EU skal de
relevante koder i henhold til Det Europæiske Affaldskatalog (EAK) bruges.
Forurenet emballage
Bortskaffes som ubrugt produkt.

14. Transportoplysninger
Vejtransport ADR/RID
Ikke reguleret mht. transport eller farligt gods.
Søtransport IMDG
Ikke reguleret mht. transport eller farligt gods.
Luftfragt IATA/ICAO
Ikke reguleret mht. transport eller farligt gods.

15. Oplysninger om regulering
1. Forordning (EF) 1907/2006/EF omhandlende Registrering, Evaluering, Autorisering og Begrænsning af Kemikalier (REACH), etablering af Det
Europæiske Kemikalieagentur.
2. Forordning (EF) Nr. 1272/2008 vedrørende tilpasning af medlemsstaternes love, regler og administrative bestemmelser for klassificering,
emballering og mærkning af farlige stoffer.

16. Andre oplysninger
Forkortelser
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CAS# - Chemical Abstract Service Number
STEL – Kortsigtet eksponeringsgrænse (15-minutters referenceperiode)
IARC - International Agency for Research on Cancer
LD50 - Dødelig dosis/koncentration dræber 50%
Yderligere oplysninger:
Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Det er imidlertid ikke udtryk for en garanti for specifikke produktegenskaber og kan ikke
danne grundlag for retlige krav.
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til REACH (EF) Nr. 1907/2006 samt Bilag II og Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP) –Europa.
Afdeling, som har udstedt sikkerhedsdatabladet: TAIZHOU CITY JIAOJIANG TAIJI (TIKEY) ADHESIVE FACTORY
Udstedelsesdato: 12. oktober 2015
Denne sikkerhedsdatabladsservice leveres af ZHEJIANG LANDER STANDARD TECHNOLOGY CO., LTD.
Underskrevet af og på vegne af
Lander Testing Lab

______________
Xuanhong Yu
Kemilaboratorieingeniør
Dato: 12. oktober 2015
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