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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Duplocoll dubbelhäftande tejp

1.1 Produktbeteckning

BO 5209630,    14x3mm, 12m

BO 5207935,    9x3mm,   12m

BO 5207936,    5x3mm,   12m

BO 5209638,    7x3mm,   12m

Ytterligare Handelsnamn

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

BOHLE AGLeverantör:

Gatuadress: Dieselstr. 10

Stad: D-42781 Haan

Telefon: Telefax:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.deE-post:

Klaus NehrenKontaktperson: +49 2129 5568-276Telefon:

E-post: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieAnsvarig avdelning:

Detta nummer betjänas bara under kontorstid. +49 2129 5568-2761.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten
Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

EUH208 Innehåller 2-etylhexylakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Särskild märkning av vissa blandningar

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inga särskilda åtgärder behövs

Generell rekommendation

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Koldioxid (CO2), Släckningspulver, Vattenspraystråle

Lämpliga släckmedel
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Stark vattenstråle

Olämpliga släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kväveoxider (NOx), Kolmonoxid, Koldioxid (CO2), Cyanväte (blåsyra)

Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat. Speciell skyddsutrustning för brandmän. Samla kontaminerat 

släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag. Om det är möjligt utan utsätta sig själv för fara, 

ta bort oskadade behållare från farozonen.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik: Hudkontakt.

Sörj för tillräcklig ventilation.

Allmän information

 Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.
6.2 Miljöskyddsåtgärder

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållare.

Annan information

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Ingen under normal bearbetning. 

Ät, drick eller rök ej under hanteringen. 

Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Rekommendation för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

 Förvaras torrt. Förvaras på väl ventilerad plats.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för tillräcklig ventilation.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Se avsnitt 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Krävs inte

Ögonskydd/ansiktsskydd

Krävs inte

Handskar

Krävs inte

Hudskydd

Krävs inte

Andningsskydd
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fastAggregationstillstånd:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Färg: olika

mycket svagLukt:

Provnormer

Tillståndsväxlingar

Ej explosivt

Explosiva egenskaper

ej självantändbarSjälvantändningstemperatur

Vattenlöslighet: olöslig

0%Lösningsmedelhalt:

9.2 Annan information

100%Halt av fast substans:

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Irritation och frätning

Sensibiliserande effekter

Innehåller 2-etylhexylakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Kan förbrännas tillsammans med hushållsavfall enligt tillämpliga tekniska föreskrifter och i samråd med 

godkända avfallshanteraringsföretag och vederbörande myndigheter.
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AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.2 Officiell transportbenämning: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

14.5 Miljöfaror

NejMILJÖFARLIGT: 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

0%2004/42/EG (VOC):

Nationella bestämmelser

AVSNITT 16: Annan information

EUH208 Innehåller 2-etylhexylakrylat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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