Side 1

DATABLAD
Spartelhærder til Wood Mastic pulverspartel
Spartelhærderen er en effektiv måde at styrke Wood Mastic pulverspartelens gode egenskaber. Den er
især velegnet til gulvindustrien, hvor gulve ofte udsættes for store tryk (stilethæle) og hyppig vask,
der gør reparationerne sårbare. Ved at tilsætte spartelhærder til Wood Mastic pulverspartel opnås, dels
at spartelen bliver mere vandfast, dels at den tåler større tryk uden at springe.

Form
* Flydende spartelhærder
Fysiske specifikationer
* Farve
Hvid
* PH værdi
5-6
Anvendelse
* Bland 3 dele Wood Mastic pulverspartel med 1 del vand (20% af vandet erstattes med
Spartelhærderen)
* Omrør godt, derefter klar til brug.
Bemærk!
* Blandingsforholdet skal nøje overholdes!
* Wood Mastic pulverspartel tørrer hurtigere og hårdhedsgraden øges.
* Reparationen er mere modstandsdygtig overfor børstning, tryk (eks. stilethæle) m.m.
* Reparationen falder ikke ud ved efterfølgende vedligehold af gulvet (vask m.m.).
* Opbevares frostfrit!
Emballage
* 5kg spand
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SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU direktiv 1999/45/EC og EU regulativet 1907/2006 (REACH)
1.

2.

INDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN
Produktnavn:

Spartelhærder

Anvendelse:

Fremskynder tørreprocessen og hårdhedsgraden i pulverspartel

Leverandør:

BØGH CONSULT DENMARK A/S
Charles Lindberghs Vej 6
9430 Vadum
Tlf. 9827 1919

SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INHOLDSSTOFFER
Dette produkt indeholder de følgende komponenter, vist koncentration er den maksimale
procentdel.
Indholdsstoffer
CAS/Einics nr.
koncentration Symboler
Fare kode
Propylencarbonat
108-32-7,203-572-1 <2 %
Xi
R36

3.

FAREINDITIFIKATION
Produktet er udenfor fareklasse og skal derfor ikke forsynes med advarselsetiket.

4.

Xi

Irritation

Primær fare:

Der kan forekomme irritation af øjne, mund, næse, hals og lunger.

Miljø:

Forventes ikke at have skadelig virkning på vandmiljøet Dog undgås
produktet at udledes i kloak eller vandløb, da der ikke forekommer
eksperimentelle data på virkningen i vandmiljøet.

Fare kode:

R36

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Generelt:

Læs de følgende førstehjælpsforanstaltninger for en sikkerhedsskyld. Søg
hjælp hvis du er i tvivl. Hovedpine, svimmelhed og kvalme kan
forekomme.

Indånding:

Ved ubehag, svimmelhed eller kvalme flyttes personen til et velventileret
sted.

Øjenkontakt:

Skyl øjnene omgående med store mængder vand i mindst 15 minutter.
Vær sikker på at skylle øjnene grundigt ved at adskille øjenlågene med
rene fingre. Fjern eventuelle kontaktlinser roligt. Ved fortsat irritation bør
øjenlæge søges.

Kontakt med hud:

Fjern påklædning, der er blevet ramt og vask området på kroppen
grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel klan anvendes, men anvend
ikke opløsningsmidler eller fortynder.

Indtagelse:

Prøv IKKE at fremprovokere opkastning. Sørg for at den tilskadekomne
rigeligt vand. Ved ildebefindende søg hurtigst muligt lægehjælp.
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5.

BRANDBEKÆMPELSE
Produktet er ikke brændbart.
Emballager fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.
Slukningsmidler:
Beskyttelsesudstyr
til slukningsperson:

6.

Pulver, skum, kuldioxid, vand, sand.
Bær åndedrætsværn, samt beskyttelsestøj/- handsker. Der kan dannes
sundhedsskadelige nedbrydningsstoffer (eddikesyre).

FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD
Personlige sikkerhedsforanstaltninger:
Der refereres til afsnit 8 - personlige værnemidler. Sluk alle brandfarlige
kilder og hård varme. Ved store udslip, evakuer området og sikr hvis
muligt, at der er god ventilation. Undlad at indånde mulige dampe eller
spild. Bær en sikkerhedsmaske og beskyttende tøj/handsker.
Oprydning:

Miljøbeskyttende
foranstaltninger:

7.

8.

Fasthold udslip med sand, jord, granulat eller anden form for
absorberende materiale. Fej spildet op i en lukket og tæt beholder. Afskaf
produktet ved forbrænding i godkendt brandkammer. Rens herefter
området med vand og rengøringsmiddel, undgå dog opløsningsmidler.
Tillad ikke produktet at få adgang til afløb eller anden form for vandløb.
Hvis dette sker skal miljømyndighederne informeres.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
Håndtering:

Undgå indånding af sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er
ikke tillagt i arbejdslokaler.

Opbevaring:

Opbevar produktet i en lodret position for at undgå lækage, i et tørt,
frostfrit og velventileret rum. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Grænseværdier:

Ingen.
De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets
liste over grænseværdier (august 2007).

Åndedrætsværn:

Under normale forhold ikke nødvendigt. Ved brand se afsnit 5.

Hudbeskyttelse:

Det anbefales at bære handsker (f.eks. Nitril med en gennembrudstid >8
timer) og særligt arbejdstøj ved risiko for hudkontakt.

Øjenbeskyttelse:

Det anbefales at bære beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for
stænk. Vand eller øjenskyl skal forefindes nær arbejdsstedet.
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9.

FYSISKE-KEMISKE EGENSKABER
Farve:
Fysisk tilstand:
Kogepunkt:
Flammepunkt:
Vægtfylde
PH værdi:
Opløselighed i vand:
Yderligere info:

10.

STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet:

11.

Hvid
Flydende
ca. 100 °C
Ca. 1,06 (20°C)
5-6
Delvist opløselig
Ingen brandfarlige væsker i produktet

Produktet er meget stabilt under normale omstændigheder. Dog kan der
ved
meget
høje
temperaturer
dannes
sundhedsskadelige
nedbrydningsprodukter (Eddikesyrer)

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Skadelige bestanddele: Bindemiddel (60-80 % af produkt)
Akut toksicitet: LD50/LC50 (Oral,rotte): >2000mg/kg.
Primær irritation: (hud, kanin) let irriterende.
Anden information:

12.

Længerevarende og gentagen kontakt kan medføre rødme, tørhed og
irritation på huden.
Stænk i øjnene af produktet kan give irritation.

MILJØOPLYSNINGER
Skadelige bestanddele: Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. Der findes ingen
eksperimentelle data på området.
Nedbrydelighed:

Forventes kun at være delvist nedbrydeligt.

Miljø:

Bindemiddel (60-80% af produkt):
Akut toksicitet: LC50 (Karpe, 96h, akut): >1.000mg/l
Adfærd i rensningsanlæg: (Renseslam, 0,5h)>1.000mg/l

Forventes ikke at have skadelig virkning på vandorganismer. Ved korrekt udledning af ringe
koncentrationer til biologisk rensningsanlæg forventes produktet ikke at give forstyrrelser af det
aktiverede slams nedbrydelighed.
13.

BORTSKAFFELSE
Rester at produktet er klassificeret som kemikalieaffald.
Affaldstype: H

14.

Affaldskort: 3.22

EAK-kode: 08 04 10

TRANSPORTOPLYSNINGER
Kvalificeres som ikke farligt gods under transport.
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15.

16.

OPLYSNINGER OM REGULERING
Faremærkninger:

Ingen

R koder:

R36 irritation af øjne og hud

ANDEN INFORMATION
Brugeren af produktet skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette
sikkerhedsdatablad.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen
for udarbejdelsen og er givet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under
normale forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmetoden specificeret på emballagen
eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre
produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.
Udarbejdet af Susanne Bøgh

BØGH CONSULT DENMARK A/S, Charles Lindberghs Vej 6, 9430 Vadum - Tel.: 9827 1919 –
Fax: 9827 2081 - SE nr./CVR nr.: 25 18 00 89 – bcd@mail.tele.dk – www.woodrepair.dk

