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Utfärdandedatum: 2003-09-18 

 

 

SÄKERHETSDATABLAD 
 

 

 

1.  NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 

 

Produktnamn: Gelelim ECGEL 

 

Leverantör: Stundab 

  Box 47159 

  100 74  Stockholm 

  Tel: 08-549 008 88 

  Fax: 08-549 008 87 

 

Utfärdare: Thomas Lindberg  

 

I Nödsituation ring 112. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen. 

 

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNES KLASSIFICERING 

 

Farliga ämnen: CAS-nr. EG-nr Halt       Symbol R-fraser 

Etyl-2-cyanoakrylat 7085-85-0 230-391-5 86-99 Xi R36/37/38 

Polymetyl metakrylat 9011-12-7 - 1-14 Xi R36/37/38 

 

Riskfraser i klartext se 16. 

 

3. FARLIGA EGENSKAPER 

 

Hälsa:  Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. 

Miljö:  Produkten ej klassad som miljöfarlig. 

Brand:  Ej brandfarlig. 

 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 

 

Inandning: Frisk luft och vila under uppsikt. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 

Hudkontakt: Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta huden noga med tvål och 

vatten. Observera risken för snabb ihopklistring. 

Ögonkontakt: Skölj genast ögonen med mycket vatten i flera minuter. Håll 

ögonlocken brett isär. Observera risken för snabb ihopklistring. 

Kontakta ögonläkare. Till sjukhus. 

Förtäring: Skölj mun/svalg med vatten samt ge vatten förutsatt att en skadade är 

vid fullt medvetande. Till läkare. 
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5. ÅTGÄRDER VID BRAND 

 

Släckmedel: Koldioxid, pulver, alkohol resistent skum eller vatten 

i stora mängder (spridd vattenstråle/dimma). Använd 

ej sluten vattenstråle s.k ”water jet”. 

Speciella faror: Ångorna är tyngre än luft och sprids längs 

marken/golvet. Behållare i närheten av brand flyttas 

eller kyls med vatten. 

Skyddsutrustning för brandmän:Lämplig skyddsutrustning / friskluftsapparat bör 

användas vid bekämpning av brand i slutna 

utrymmen. 

 

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 

Åtgärder till skydd för 

människor: Skyddshandskar och ögonskydd. Se även ”personlig 

skyddsutrustning” avsnitt 8. 

Åtgärder till skydd för 

miljön: Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Vid 

större spill kontakta räddningstjänsten. 

Saneringsmetoder: Valla in spill med absorberande material, såsom t ex 

sand, jord, vermiculit eller annat lämpligt. Vid 

mindre spill torka upp med trasor eller papper och 

förvara i slutna märkta med ”hälsofarligt avfall” 

metallbehållare. Placera materialet i behållare för 

omhändertagande i enlighet med lokala föreskrifter. 

 

7. HANTERING OCH LAGRING 

 

Hantering: Se till att luftväxlingen är god. Undvik direktkontakt 

med produkten. Se även avsnitt 8. ”personlig 

skyddsutrustning”. 

Lagring: Förpackningen förvaras torrt samt väl tillsluten, på 

väl ventilerad plats. Förvaras svalt, torrt i ett 

välventilerat utrymme. 

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 

 

Hygieniska gränsvärden NGV TGV KTV Anm 

(enl AFS 2000:3)  ppm  mg/m
3
 ppm  mg/

3
 ppm  mg/m

3
 

Etyl-2-cyanoakrylat  2       10                          4         20 

 

Observera. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om härdplaster (AFS 

1996:4) vid hantering av produkten. 

 

Begränsning av exponering: Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation 

och punktutsug kan behövas. Undvik direktkontakt 

med produkten. Möjlighet till ögonspolning bör 

finnas på arbetsplatsen. 
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Personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation använd halv- eller helmask med 

gasfilter B eller tryckluftsmask. 

Handskydd: Skyddshandskar (PVA) vid risk för direktkontakt. 

Ögonskydd: Vid risk för stänk använd skyddsglasögon. 

Hudskydd: Skyddskläder vid behov. 

Begränsning av miljöexponering: 

Inga kända. 

 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

 

Form:   Klar lösning med genomträngande lukt. 

Densitet (g/cm
3
):  Ca 1,04-1,10 

Flampunkt (
o
C):  >85. 

Viskositet:  Varierar från 3 cP till gelform. 

Ångtryck:  Ca 0,2 mmHg vid 20
o
C. 

Löslighet i vatten:  Polymeriseras i vatten. 

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

 

Stabilitet:  Stabil vid normal hantering. 

Förhållande som bör undvikas: Höga temperaturer, direkt solljus, antändningskällor. 

Material och kemiska produkter  

som bör undvikas: Vatten, starka oxidationsmedel, alkali, aminer, 

alkoholer. 

Farliga omvandlingsprodukter: Vid otillräcklig förbränning bildas kolmonoxid, 

koldioxid samt andra hälsoskadliga gaser. 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

Generellt: Produkten är huvudsakligen irriterande för ögonen, 

andningsorganen samt huden. 

Inandning: Inandning av ånga, rök, ger sveda och stickningar i luftvägarna. 

Hudkontakt: Irriterar vid hudkontakt. 

Ögonkontakt: Stänk i ögonen och ånga ger sveda och irritation. 

Förtäring: Kan ge sveda i mun och svalg, i övrigt samma besvär som vid 

inandning. 

 

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

Relevant analysdata saknas på produkten. Ingen av de ingående ingredienserna 

förefaller vara miljöfarliga. 

 

13. AVFALLSHANTERING 

 

Produkten: Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) 

samt relaterat avfall utgör farligt avfall enligt 

Avfallsförordning (SFS 2001:1063). För 

omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. 
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Tillståndskrav föreligger. Föreslagen EWC-kod: 08 

04 09; (Lim och fogmassa som innehåller organiska 

lösningsmedel eller andra farliga ämnen). 

Tömd förpackning: REPA avgift är erlaggd. Ytterförpackningen ska 

lämnas till materialåtervinning. 

 

14. TRANSPORTINFORMATION 

 

Väg-/järnvägstransport (ADR/RID) 

 Inga särskilda krav för emballering eller märkning enligt ADR/RID. 

Sjötransport (IMDG) 

 Inga särskilda krav för emballering eller märkning enligt IMDG. 

Lufttransport (IATA) 

 Inga särskilda krav för emballering eller märkning enligt IATA. 

 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER 

 

Klassificering/märkning 

 

Farobeteckning:  Irriterande. 

Farosymbol:  

 
   IRRITERANDE 

 

Riskfraser: Irriterar ögon, andningsorganen och huden (R36/37/38) 

Skyddsfraser: Undvik inandning av gas/rö/dimma. (S23) 

  Undvik kontakt med huden och ögonen (S24/25) 

  Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och  

kontakta läkare (S26) 

 

Cyanoakrylat. Varning. Kan snabbt klistra samman hud och ögon. 

Förvaras oåtkomligt för barn. 

 

Innehåller: Etyl-2-cyanoakrylat 

 

16. ÖVRIG INFORMATION 

 

Läs bruksanvisningen innan användning. 

Andra gällande bestämmelser: 

AFS 1996:4 Härdplaster 

AFS 2000:3 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. 

AFS 2000:3 Kemiska arbetsmiljörisker 

 

Riskfraser i klartext: R36/37/38= Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. 


