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    Dokument id         : 07-1549-0        Utfärdande datum    : 29-05-2000
    Version             : 3.03             Ersätter            : 03-02-2000
    Dokumentstatus:     : Utfärdat

    Frågor om varuinformationsbladet besvaras av 3M:s miljöavdelning.
    I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen tel 08-33 12 31
    eller tel 112 (akutnummer).

    1 - NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN
    ----------------------------------------

    Handelsnamn
    9476 (XA) 3M SPRAYMOUNT ICKE PERMANENT LIM

    Leverantör: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, tel. 08-92 21 00,
    fax. 08-92 22 36.

    2 - SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING
    -----------------------------------------

    Ingående ämnen                                CAS nr       Halt %
    --------------------------------------- ------------------ -------------
    PETROLEUMDESTILLAT (KP 60-100 C)                ---         25,0 - 35,0
    PENTAN                                        109-66-0      10,0 - 15,0
    Ämnets klassificering: F+,Xn,N; R12-51/53-65-66-67
    Hygieniskt gränsvärde (AFS): Finns.
    PROPAN                                         74-98-6       7,0 - 13,0
    Ämnets klassificering: F+; R12
    AKRYLATPOLYMER                             Trade Secret      3,0 - 7,0
    ACETON                                         67-64-1       3,0 - 7,0
    Ämnets klassificering: F,Xi; R11-36-66-67
    Hygieniskt gränsvärde (AFS): Finns.
    ALFA-PINEN-BETA-PINEN POLYMER               31393-98-3       1,0 - 5,0
    BUTAN                                         106-97-8      30,0 - 35,0
    Ämnets klassificering: F+; R12

    3 - FARLIGA EGENSKAPER
    ----------------------

    Produktens huvudsakliga risk: (R12) Extremt brandfarligt. (R67) Ångor
    kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. (R66) Upprepad kontakt kan ge
    torr hud eller hudsprickor.

    4 - FÖRSTA HJÄLPEN
    ------------------

    Åtgärd vid ögonkontakt: Spola genast ögonen med mycket vatten. Kontakta
    omedelbart läkare.
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    Åtgärd vid hudkontakt: Skölj huden med stora mängder vatten. Om
    irritation kvarstår, kontakta läkare.

    Åtgärd vid inandning: Se till att den exponerade personen får frisk
    luft. Vid andningsstopp - ge konstgjord andning. Vid
    andningssvårigheter, kontakta omedelbart läkare.

    Åtgärd vid förtäring: Framkalla ej kräkning. Drick två glas vatten.
    Kontakta läkare.

    5 - ÅTGÄRDER VID BRAND
    ----------------------

    Lämpliga släckmedel: Vattenspray Koldioxid Pulver Skum

    Exponeringsrisker vid brand: Tillslutna behållare som exponeras för
    värme vid brand kan pga ökat tryck explodera. Ångor kan förflytta sig
    längre sträckor längs marken eller golvet till en antändningskälla och
    flamma upp.

    Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning, inkl
    hjälm och friskluftsmask. Vatten kan vara otillräckligt som
    släckningsmedel men bör användas för att kyla ner brandexponerade
    behållare och ytor för att förhindra explosioner.

    6 - ÅTGÄRDER VID SPILL /OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
    -------------------------------------------

    Personligt skydd: Se riskupplysningar i andra avsnitt.

    Tillvägagångssätt: Ventilera utrymmet. Släck alla antändningskällor.
    Täck med absorberande material. Samla upp med verktyg som ej orsakar
    gnistbildning. Placera i en metallbehållare av god kvalitet.

    Destruktion: Se under punkt 13.

    7 - HANTERING OCH LAGRING
    -------------------------

    Lagring: Förvara vid temperatur under 50 C.

    Brandförebyggande åtgärder: Aerosolbehållaren innehåller brandfarliga
    gaser under tryck. Extremt brandfarlig vätska och ånga.

    Explosionsförebyggande åtgärder: Hålls åtskild från värme, gnistor,
    flammor och andra antändningskällor.

    Åtgärder för att förebygga statisk elektricitet: Undvik statisk
    urladdning.

    Hanteringsanvisningar: Punktera eller bränn ej behållaren, gäller även
    tömd behållare.

    8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN /PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
    ----------------------------------------------------------

    Rekommenderad ventilation: Använd i välventilerade utrymmen. Tillse att
    ventilationen är tillräcklig, så att ånga/dammkoncentrationer inte
    överskrider hygieniska gränsvärden. Vid otillräcklig ventilation, använd
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    lämpligt andningsskydd.

    Ögonskydd: Undvik ögonkontakt med ångor eller spraydimma. Använd
    ventilerande skyddsglasögon. Använd skyddsglasögon med sidoskydd.

    Handskydd: Använd lämpliga skyddshandskar vid hantering. Skyddshandskar
    gjorda av följande material rekommenderas: Polyetylen/etylenvinylalkohol
    Polytetrafluoreten (Teflon)

    Hudskydd: Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.

    Andningsskydd: Undvik inandning av ångor, dimma och spray. Lämpligt
    andningsskydd: Halvmask med gasfilter mot organiska ångor.

    Förtäring: Förtäres ej. Förvaras oåtkomligt för barn.

    9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
    --------------------------------------

    Form, färg, lukt: Klar Vätska Aerosolbehållare.

    Flampunkt                               = -46,00 C

    Löslighet i vatten                      Olöslig

    Densitet                                = 0,65 (vatten=1)

    10 - STABILITET OCH REAKTIVITET
    -------------------------------

    Material/ämnen som bör undvikas: Värme

    Farliga omvandlingsprodukter: Kolmonoxid Koldioxid Aldehyder Ketoner
    Kolväten

    Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

    11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION
    -----------------------------

    Effekter vid ögonkontakt: Måttlig ögonirritation: symptom kan vara
    rodnad, svullnad, sveda, tårbildning, suddig syn.

    Effekter vid hudkontakt: Mild hudirritation (efter långvarig eller
    upprepad kontakt): symptom kan vara rodnad, svullnad och klåda.

    Effekter vid inandning: Avsiktlig inandning av ångor kan vara skadlig,i
    svåra fall livshotande. Hämning av centrala nervsystemet: symptom kan
    vara huvudvärk, yrsel, dåsighet, koordinationssvårigheter, nedsatt
    reaktionsförmåga, sluddrigt tal och  medvetslöshet. Irritation i övre
    luftvägarna: symptom kan vara sårig hals och näsa, hosta och nysningar.

    Effekter vid förtäring: Förtäring är ej sannolik exponeringsväg.
    Irritation i mag/tarmkanalens vävnader: symptom kan vara värk, kräkning
    (som kan vara blodblandad), ömhet i buken, illamående och blod i
    avföringen.
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    12 - EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
    --------------------------------

    Miljöinformation: Produkten innehåller 10-15% pentan. Pentan är giftigt
    för vattenorganismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i
    vattenmiljön (R51/53).

    13 - AVFALLSHANTERING
    ---------------------

    Destruktion: Behandlas som farligt avfall (lösningsmedel).

    Förpackning: Helt tömd aerosolbehållare i metall kan lämnas till
    förpackningsinsamling ordnad av Metallkretsen AB.

    14 - TRANSPORTINFORMATION
    -------------------------

    ADR/RID (bil-tåg), UN-nummer: Om produkten är farligt gods finns
    rubriken "Transportdata" på varuinformationsbladets sista sida. För
    produkt som transporteras från 3M som frimängd lämnas inga transportdata
    - Kontakta miljöavdelningen vid behov.

    15 - GÄLLANDE BESTÄMMELSER
    --------------------------

    Märkning

    Farosymboler(1): F+ (extremt brandfarligt)

    Riskfraser(1): (R12) Extremt brandfarligt. (R67) Ångor kan göra att man
    blir dåsig och omtöcknad. (R66) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller
    hudsprickor.

    Skyddsfraser(1): (S15) Får inte utsättas för värme. (3M S2043) Förvaras
    skilt från antändningskällor såsom kontrollampor och gnistor - Rökning
    förbjuden. (S23C) Undvik inandning av ånga/dimma. (S51) Sörj för god
    ventilation. (S26) Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket
    vatten och kontakta läkare. (S24/25) Undvik kontakt med huden och
    ögonen. (S28B) Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.
    (3M S2017) Tryckbehållare. Får inte utsättas för direkt solljus eller
    temperaturer över +50 grader C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller
    även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
    Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt
    för barn.

    Innehåll(1): petroleumdestillat, pentan, aceton

    Anledning till uppdatering av märkning (1)
    Ändring i klassificeringslistan för ingående ämne.

    Kommentar(1): Butan med <0,1% 1,3-butadien. Petroleumdestillat har <0,1%
    bensen.

    Internt referensnummer (1): E-1006
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    16 - ÖVRIG INFORMATION
    ----------------------

    Anledning till uppdatering: Ändring under punkt 3, 12, 15.

    PROPAN (74-98-6)
    Amerikanskt hygieniskt gränsvärde: 2500 ppm  Nivågränsvärde (ACGIH).

    BUTAN (106-97-8)
    Amerikanskt hygieniskt gränsvärde: 1800 mg/m3  nivågränsvärde 800 ppm
    nivågränsvärde

    Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och
    gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och
    all användning i kombination med andra produkter /processer sker under
    användarens ansvar.


