
Revision  20/02/2013

Revision  1

SIKKERHEDSDATABLAD 

Loxeal Istant 23

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Loxeal Istant 23

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser Klæbemiddel.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Loxeal s.r.l.Leverandør

Via Marconato 2

Cesano Maderno

20811 (MB)

Italia

Tel: +39 0362 529 301

Fax +39 0362 524 225

1.4. Nødtelefon

Italia +39 0362 529 302

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (1999/45/EØF) Xi;R36/37/38.

2.2. Mærkningselementer

Faremærkning

Lokalirriterende

Risikosætninger

R36/37/38 Irriterer øjnene,  åndedrætsorganerne og huden.

Sikkerhedssætninger

S23 Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

S26 Kommer stoffet i øjnene,  skylles straks grundigt med vand og læge 

kontaktes.

P3 Cyanoacrylat. Farligt. Klæber til huden og øjnene på få sekunder. Opbevares 

utilgængeligt for børn.

2.3. Andre farer

Ingen ved normale forhold.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandinger
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Loxeal Istant 23

ETHYL-2-CYANACRYLAT 60-100%

CAS-nr.: 7085-85-0 EF nr.: 230-391-5

Klassificering (67/548/EØF)

Xi;R36/37/38

Klassificering (EF 1272/2008)

Skin Irrit. 2 - H315

Eye Irrit. 2 - H319

STOT Single 3 - H335

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Bring den eksponerede person ud i frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

Indtagelse

On contact,  immediate bonding of mouth could occur. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.

Hudkontakt

On contact,  immediate bonding of the skin will occur. No attempt should be made to remove material from skin or to remove contaminated 

clothing,  as the bonded skin can be easily torn. Vask huden grundigt med sæbe og vand i flere minutter.

Øjenkontakt

Skyl straks med rigelige mængder vand eller øjenvaskopløsning i op til 10 minutter. Skyl med vand,  hvis øjenlågene klæber sammen og 

søg læge. Forsøg ikke at skille sammenklæbet hud ad. Cured adhesive will not bond well to surface of eye,  but corneal damage from 

abrasion may result.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding

Irritation i næse,  svælg og luftveje.

Indtagelse

On contact,  immediate bonding of mouth could occur.

Hudkontakt

Langvarig hudkontakt kan medføre rødme og irritation.

Øjenkontakt

Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

HUDKLÆBNING: Adskil forsigtigt de sammenklæbede hudpartier ved at begynde ved kanterne. Adskillelsen går lettere i varmt sæbevand.  

ØJENKLÆBNING: Adskil ALDRIG øjenlågene med vold. Hold et kompres,  der er gennemvædet med varmt vand mod øjet,  og lad øjet 

åbne sig ved egen kraft.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1. Slukningsmidler

Slukningsmidler

Ved brandslukning anvendes skum,  kulsyre,  pulver eller vandtåge.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter

Decomposes upon heating to release toxic fumes of nitrogen oxides,  carbon monoxide,  carbon dioxide,  and hydrogen cyanide

Usædvanlige Brand- Og Eksplosionsrisici

Cloths used to wipe up spills may cause rapid polymerization that could generate sufficient heat to ignite the cloth.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse

Undgå indånding af røggasser.
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Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Vedrørende personlige værnemidler,  se punkt 8. Der skal være effektiv ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes til afløb,  kloakker eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Small spills: wipe up with cloth. Immediately soak cloth with water to polymerize the adhesive. Caution! Cloth containing adhesive may 

undergo autoignition if not soaked with water Large spills: flood area with water. When cured,  remove film with a scraper.

6.4. Henvisning til andre punkter

Spild opsamles og bortskaffes som angivet i punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for,  at der er passende ventilation på arbejdsstedet. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sæt altid hætten på efter brug.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt og koldt sted. Opbevares i opretstående stilling.

7.3. Særlige anvendelser

Klæbemiddel.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1. Kontrolparametre

STD GrænseværdierGrænseværdierNavn Anm.

2  ppm 10  mg/m3GRVETHYL-2-CYANACRYLAT

GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer.

8.2. Eksponeringskontrol

Værnemidler

Tekniske foranstaltninger

Normal (mechanical) room ventilation should be adequate for small volumes. For higher volume activities,  or if needed for worker comfort,  

local mechanical exhaust should be provided.

Åndedrætsværn

Ingen specielle anbefalinger,  men hvis luftforureningen overstiger den anbefalede grænseværdi,  skal åndedrætsværn benyttes.

Håndbeskyttelse

Nitrile rubber or Viton™ gloves are recommended. Cotton or other absorbent gloves should not be worn. Gloves should conform to EN 374.

Øjenbeskyttelse

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  Personal eye protection should conform to EN 166

Yderligere Beskyttelsesforanstaltninger

Uniforms,  coveralls,  or a lab coat should be worn
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Hygiejniske foranstaltninger

Der må ikke spises,  drikkes eller ryges under brugen. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning,  rygning og toiletbesøg.  

Vask straks,  hvis huden bliver tilsmudset.  Fjern straks alt tøj,  som er blevet forurenet.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Væske

Farve Farveløst.

Lugt Skarp.

Opløselighed Hærder ved kontakt med vand.  Uopløselig i vand Blandbart med: Acetone

Begyndelseskogepunkt og 

kogepunktsinterval (°C)

>100°C

Smeltepunkt (°C)

Ikke relevant.

Relativ massefylde 1.1

Bulkmassefylde

Ikke relevant.

Dampmassefylde (luft=1)

Ikke relevant.

Damptryk ~0.6 mBar

Fordampningshastighed

Ikke kendt.

pH-Værdi, Konc. Opløsning

Ikke relevant.

Viskositet ca. 60 mPa.s

Dekomponeringstemperatur (°C)

Ikke kendt.

Flammepunkt (°C) 83°C

Selvantændelsestemperatur (°C)

Ikke kendt.

Fordelingskoefficient

(N-Octanol/Vand)

Ikke relevant.

Oxiderende egenskaber

Ikke relevant.

9.2. Andre oplysninger

Ikke relevant

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Produktet reagerer med vand under kraftig varmeudvikling.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Exoterm reaktion med: Vand Alkohol  Baser. Aminer.

10.4. Forhold, der skal undgås

Tilsæt aldrig vand direkte til produktet. Det kan forårsage en voldsom reaktion.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer Som Skal Undgås

Vand. Aminer.  Alkalier. Alkoholer.
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10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved høje temperaturer dannes:  Giftige gasser/dampe/røg af:  Carbondioxid (CO2).  Carbonmonoxid (CO).  Nitrøse gasser (NOx).  

Hydrogencyanid (HCN).

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologisk information

Under EU legislation the cyanoacrylates do not require classification as sensitisers and the rapid polymerisation caused on contact with 

moisture makes this unlikely. However the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) has reported some limited 

evidence of skin and respiratory sensitisation. Kan forårsage allergiske reaktioner hos disponerede personer.

Indånding

Irriterer åndedrætsorganerne.

Indtagelse

On contact,  immediate bonding of mouth could occur.

Hudkontakt

Irriterer huden.  On contact,  immediate bonding of the skin will occur.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene.  On contact,  will bond eyelids together. Vapours are lachrymatory

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

Økotoksicitet

Der er ikke observeret skadelige effekter på vandmiljøet.

12.1. Toksicitet

Akut Fisketoksicitet

Ingen tilgængelig information.

Akut toksicitet - Hvirvelløse vanddyr

Ikke kendt.

Akut Toksicitet - Vandplanter

Ikke kendt.

Akut Toksicitet - Landorganismer

Ikke kendt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger.

Biokemisk Oxygenforbrug

Ikke kendt.

Kemisk Oxygenforbrug

Ikke kendt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

Fordelingskoefficient

Ikke relevant.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet:

Produktet udhærder til en fast immobil masse.

75 /



Loxeal Istant 23

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Generel information

Waste disposal should be in accordance with existing Community,  National and local regulations Empty containers may contain product 

residue; follow SDS and label warnings even after they have been emptied.

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Må ikke tømmes i kloakafløb,  aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Affaldsklasse

08 04 09* Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Oplysninger Om Vejtransport Ikke klassificeret.

Oplysninger Om Jernbanetransport Ikke klassificeret.

Oplysninger Om Søtransport Ikke klassificeret.

Oplysninger Om Lufttransport Gælder kun for de indre beholdere> 2 liter

14.1. UN-nummer

UN-NR. (ICAO) 3334

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Officiel Godsbetegnelse Aviation regulated liquid, n.o.s. (contains ethyl cyanoacrylate)

14.3. Transportfareklasse(r)

ICAO-Klasse/Underklasse 9

Fareseddel

MISCELLANEOUS
DANGEROUS
GOODS

9

14.4. Emballagegruppe

ICAO Emballagegruppe III

14.5. Miljøfarer

Miljøfarligt Stof/Marin Forureningsfaktor

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen ved normale forhold.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.
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PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og 

miljø
Eu-Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering,  mærkning og emballering af stoffer 

og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med 

ændringer.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Revision 20/02/2013

Revision 1

R-Sætninger (Hele Teksten)

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.R36/37/38

Hele Teksten For Faresætninger

Forårsager hudirritation.H315

Forårsager alvorlig øjenirritation.H319

Kan forårsage irritation af luftvejene.H335
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