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L37-3S INTERFACE MATERIAL
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830
Publiceringsdatum: 09/10/2015 Bearbetningsdatum: 03/03/2019 Version: 1.3

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktens form

: Blandning

Produktnamn

: L37-3S INTERFACE MATERIAL

Produktkod

: L37-3S

Produkttyp

: Termiskt gränssnittsmaterial,Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Kategori efter huvudsaklig användning

: Professionellt bruk

Användning av ämnet eller beredningen

: Ledare
Fyllmedel

Funktion eller användningskategori

: Ledare, Fyllmedel

1.2.2. Användningar som det avråds från
Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
RS Components SAS
Rue Norman King
CS40453
60031 Beauvais Cedex - France
Tel: +46 (0)771-458900
r.tekniskforsaljningse@rs-components.com
www.rs-online.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Telefonnummer för nödsituationer

: +46 8 566 42573 (24hr)

+44 1235 239670 (24hr)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Inte klassificerat
Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och goda säkerhetsrutiner råder.

2.2. Märkningsuppgifter
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa
Etikettering ej tillämpligt

2.3. Andra faror
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1. Ämnen
Gäller inte

3.2. Blandningar
Namn

Produktbeteckning

%

Klassificering enligt
förordning (EG) 1272/2008
[CLP]

ALUMINA

(CAS nr) 1344-28-1
(EC nr) 215-691-6

55

Inte klassificerat

SILICONE

(CAS nr) 68083-18-1
(EC nr) 614-273-4

45

Inte klassificerat

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen efter inandning

: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Första hjälpen efter hudkontakt

: Tvätta huden med mycket vatten.

Första hjälpen efter kontakt med ögonen

: Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.

Första hjälpen efter förtäring

: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.
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4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Symptom/effekter efter inandning

: Inandning kan orsaka: retning (hosta, kort andning, andningssvårigheter).

Symptom/effekter efter hudkontakt

: Orsakar lindrig hudirritation.

Symptom/effekter efter kontakt med ögonen

: Lätt ögonretning.

Symptom/effekter efter förtäring

: Förtäring kan orsaka illamående och kräkning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel

: Vattenridå. Torrt pulver. Skum.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga sönderdelningsprodukter

: Risk för utveckling av giftig rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Skydd under brandbekämpning

: Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt
kroppsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Planeringar för nödfall
6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning

: Ventilera spillområdet.

: Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se
avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetoder

: Samla upp produkten på mekanisk väg.

Annan information

: Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Skyddsåtgärder för säker hantering

: Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Bär personlig skyddsutrustning.

Åtgärder beträffande hygien

: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all
hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagringsvillkor

: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

7.3. Specifik slutanvändning
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
ALUMINA (1344-28-1)
Belgien

Lokalt namn

Aluminium (métal et composés insolubles, fraction
alvéolaire) # Aluminium (metaal en onoplosbare
verbindingen, inadembare fractie)

Belgien

Gränsvärde (mg/m³)

1 mg/m³

Belgien

Regleringsreferens

Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

Kroatien

Lokalt namn

Aluminijev oksid

Kroatien

GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³)

10 mg/m³ U (ukupna prašina)
4 mg/m³ R (respirabilna prašina)

Kroatien

Regleringsreferens

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri
radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN, br.
75/13)

Danmark

Lokalt namn

Aluminiumoxid
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ALUMINA (1344-28-1)
Danmark

Grænseværdie (langvarig) (mg/m³)

5 mg/m³ beregnet som Al, total
2 mg/m³ beregnet som Al, respirabel

Danmark

Regleringsreferens

BEK nr 655 af 31/05/2018

Estland

Lokalt namn

Alumiinium, metalliline ja oksiidid

Estland

OEL TWA (mg/m³)

10 mg/m³ kogu tolm
4 mg/m³ peentolm

Estland

Anmärkning (ET)

1 (Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise
läbimõõduga osakestest, mis võivad jõuda koos
sissehingatava õhuga kopsu alveoolidesse)

Estland

Regleringsreferens

Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr
293 (RT I, 30.11.2011, 5)

Frankrike

Lokalt namn

Aluminium (Trioxyde de di-)

Frankrike

VME (mg/m³)

10 mg/m³

Frankrike

Not (FR)

Valeurs recommandées/admises

Frankrike

Regleringsreferens

Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984,
2016)

Tyskland

TRGS 912 Noteringar om godtagbar koncentration

Grekland

Lokalt namn

Αλουμίνα, α-

Grekland

OEL TWA (mg/m³)

10 mg/m³ αναπν.
5 mg/m³ εισπν.

Grekland

Regleringsreferens

Π.Δ. 90/1999

Ungern

Lokalt namn

DIALUMÍNIUM-TRIOXID (alumínium-oxid, timföld) (Al-ra
számítva)

Ungern

AK-érték

6 mg/m³ respirábilis frakció

Ungern

Regleringsreferens

25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet a
munkahelyek kémiai biztonságáról

Irland

Lokalt namn

Aluminium oxides

Irland

OEL (8 hours ref) (mg/m³)

10 mg/m³ total inhalable dust
4 mg/m³ respirable dust

Irland

Regleringsreferens

Code of Practice for the Chemical Agents Regulations
2018

Lettland

Lokalt namn

Alumīnija oksīds

Lettland

OEL TWA (mg/m³)

6 mg/m³ dezintegrācijas aerosola veidā
4 mg/m³ maisījumā ar niķeli (līdz 15%), (elektrokorunds)

Lettland

Regleringsreferens

Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumiem
Nr.325 (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada
1.februārī noteikumiem Nr.92)

Polen

Lokalt namn

Tritlenek glinu

Polen

NDS (mg/m³)

2.5 mg/m³ w przeliczeniu na Al: frakcja wdychalna

Polen

NDSCh (mg/m³)

1.2 mg/m³ w przeliczeniu na Al: frakcja respirabilna

Polen

Anmärkning (PL)

Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez
nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach
oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Frakcja
respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg
oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

Polen

Regleringsreferens

Dz. U. 2018 poz. 1286

Rumänien

Lokalt namn

Oxid de aluminiu

Rumänien

OEL TWA (mg/m³)

2 mg/m³ (Aerosoli)

Rumänien

OEL STEL (mg/m³)

5 mg/m³ (Aerosoli)

Rumänien

Regleringsreferens

Hotărârea nr. 584/2018

Slovakien

Lokalt namn

Oxid hlinitý
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ALUMINA (1344-28-1)
Slovakien

NPHV (priemerná) (mg/m³)

4 mg/m³ inhalovateľná frakcia – prach
1.5 mg/m³ respirabilná frakcia – prach

Slovakien

Regleringsreferens

Nariadenie vlády č. 33/2018 Z.z.

Spanien

Lokalt namn

Óxido de aluminio (Corindón)

Spanien

VLA-ED (mg/m³)

10 mg/m³

Spanien

Regleringsreferens

Límites de Exposición Profesional para Agentes
Químicos en España 2018. INSHT

Storbritannien

Lokalt namn

Aluminium oxides

Storbritannien

WEL TWA (mg/m³)

10 mg/m³ inhalable dust
4 mg/m³ respirable dust

Storbritannien

Regleringsreferens

EH40/2005 (Third edition, 2018). HSE

Island

Lokalt namn

Áloxíð, sem Al

Island

OEL (8 hours ref) (mg/m³)

10 mg/m³

Island

Regleringsreferens

Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga
úr mengun á vinnustöðum (Nr. 390/2009)

Norge

Lokalt namn

Aluminiumoksid

Norge

Grenseverdier (AN) (mg/m³)

10 mg/m³

Norge

Merknader (NO)

1) Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende
støv

Norge

Regleringsreferens

FOR-2018-08-21-1255

Schweiz

Lokalt namn

Aluminium oxyde / Aluminiumoxid [Korund]

Schweiz

MAK (mg/m³)

3 mg/m³ (a) / (a)

Schweiz

Kritisk toxicitet

Formel / Formal

Schweiz

Beteckningar

B/B

Schweiz

Anmärkning

NIOSH

Schweiz

Regleringsreferens

www.suva.ch, 01.11.2018

8.2. Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.
Personlig skyddsutrustning:
Handskar. Skyddsglasögon. Skyddsklädsel.
Handskydd:
Skyddshandskar
Skyddsglasögon:
Tätslutande skyddsglasögon
Hudskydd:
Lämpliga skyddskläder skall användas
Andningsskydd:
Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas
Personlig skyddsutrustning symbol(er):

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
Undvik utsläpp till miljön.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd

: Fast ämne

Färg

: Gul.

Lukt

: Luktfri.

Luktgräns

: Inga data tillgängliga

pH

: Inga data tillgängliga

Relativ förångningshastighet (butylacetat=1)

: Inga data tillgängliga

Smältpunkt

: Inga data tillgängliga

Fryspunkt

: Gäller inte

Kokpunkt

: Inga data tillgängliga

Flampunkt

: Gäller inte

Självantändningstemperatur

: Gäller inte

Sönderfalltemperatur

: Inga data tillgängliga

Brännbarhet (fast, gas)

: Ej brandfarlig.

Ångtryck

: Inga data tillgängliga

Relativ ångdensitet vid 20 °C

: Inga data tillgängliga

Relativ densitet

: >2

Löslighet

: Inga data tillgängliga

Log Pow

: Inga data tillgängliga

Viskositet, kinematisk

: Inga data tillgängliga

Viskositet, dynamisk

: Inga data tillgängliga

Explosiva egenskaper

: Inga data tillgängliga

Brandfrämjande egenskaper

: Inga data tillgängliga

Explosionsgränser

: Gäller inte

9.2. Annan information
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner
Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas
Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

10.5. Oförenliga material
Ingen ytterligare information tillgänglig

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet (oral)

: Inte klassificerat

Akut toxicitet (dermal)

: Inte klassificerat

Akut toxicitet (inhalation)

: Inte klassificerat

Frätande/irriterande på huden

: Inte klassificerat

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

: Inte klassificerat

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Inte klassificerat

Mutagenitet i könsceller

: Inte klassificerat

Cancerogenicitet

: Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet

: Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

: Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

: Inte klassificerat

Fara vid aspiration

: Inte klassificerat
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Ekologi - allmän

: Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka
långvariga skadliga effekter på miljön.

Akut vattentoxicitet

: Inte klassificerat

Kronisk vattentoxicitet

: Inte klassificerat

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
ALUMINA (1344-28-1)
Persistens och nedbrytbarhet

Ej fastslaget.

12.3. Bioackumuleringsförmåga
ALUMINA (1344-28-1)
Bioackumuleringsförmåga

Uppgift om bioackumulation saknas.

12.4. Rörlighet i jord
Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandlingsmetoder

: Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares
sorteringsanvisningar.

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

14.1. UN-nummer
Gäller inte

14.2. Officiell transportbenämning
Gäller inte

14.3. Faroklass för transport
Gäller inte

14.4. Förpackningsgrupp
Gäller inte

14.5. Miljöfaror
Gäller inte
Ingen ytterligare information tillgänglig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder
Vägtransport
Gäller inte
Sjötransport
Gäller inte
Flygtransport
Gäller inte
Insjötransport
Gäller inte
Järnvägstransport
Gäller inte

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
Gäller inte
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
15.1.1. EU-föreskrifter
Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
Innehåller inga ämnen som omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om
export och import av farliga kemikalier.
{0} Ämnet (ämnena) omfattas inte av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 från den 29 april 2004 om långlivade organiska
föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG

15.1.2. Nationella föreskrifter
Tyskland
Hänvisning till AwSV-bilaga

: Klass av hot mot vatten (WGK) 3, starkt vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)

12:e förordningen som implementerar den federal
lagen om skydd mot emissioner - 12.BImSchV

: Ej underställt 12:e BlmSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (Regler om större olyckor)

Nederländerna
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Ingen av komponenterna är listad

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding

: Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Ingen av komponenterna är listad

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information
Ingen ytterligare information tillgänglig
SDS EU (REACH-bilaga II)
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och
miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten
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