
Säkerhetsdatablad  
 

Datum: Mar. 01. 2018 
 

 
 

Produktnamn ProArt 
UV-primer 

Tillverkare Graphics Extra Large BV 
Adress Industrieweg 18c, 1613 KV, Grootebroek, 

Nederländerna 

Tel: + 31-(0) 85 0021313 

 

2.1 Riskklassificering: Akut toxicitet (oral): kategori 4  

  Frätande/irriterande på huden: kategori 2  

  Allvarlig ögonskada/ögonirritation: kategori 2 
 

2. 2    Etikettelement inklusive skyddsangivelser: 
Symbol: 

 

Signalord: 

Risk 

Varning 
 

H302: Skadligt vid förtäring. 

H314: Orsakar allvarliga brännskador på hud samt ögonskador. 
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.  

H334: Kan orsaka en allergisk hudreaktion  

 
Försiktighetsåtgärd:  

Förebyggande: 
• Tvätta händerna noggrant efter hantering. 
• Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt. 

• Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej. 

• Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd. 

• Undvik inandning av damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej. 

• Förorenade arbetskläder får inte tillåtas utanför arbetsplatsen. 

• Undvik kontakt med hud och ögon. Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme. 

Respons 

• Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. 

• Vid hudkontakt (eller hår): ta bort/ta av omedelbart alla förorenade kläder. 
Skölj huden med vatten/dusch. Tvätta kontaminerade kläder före återanvändning. 

• Vid inandning: avlägsna till frisk luft och låt personen vila i en position som är bekväm att andas i. Kontakta 
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ta nödvändig specifik behandling. 

• Vid ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten under flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser  

och fortsätt skölja.  

• Vid hudkontakt: Tvätta med rikligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår; kontakta läkare. 

 

1. Produktidentifikation 

2. Identifiering av faror 



 

Förvaring:   Förvaras inlåst. 

Kassering:  Kassera innehållet/behållaren på anläggning avsedd för specialavfall. 

 

2.3 Annan fara. Ingen känd  

Risk som inte ingår i klassificeringskriterierna: 

3. Sammansättning/information om beståndsdelarna 
ingrediens CAS-nr % 

Etylacetat 141-78-6 10-30% 

1, 6 hexanediol Diakrylat 13048-33-4 10-50% 

Blandning av akrylatharts 
 
Företagshemlighet 1-10% 

Tillsatser 
 
Företagshemlighet 1-10% 

 

4.  Åtgärder vid första hjälpen 

Inandning: Flytta till frisk luft. Om andningen är svår, ge syrgas och tillkalla läkare. 

Förtäring: Framkalla kräkning omedelbart enligt anvisningar från medicinsk personal. 

Hudkontakt: Skölj omedelbart huden med rikligt med tvål och vatten i minst 15 minuter medan du avlägsnar 
förorenade kläder och skor. Tvätta kläderna före återanvändning. 

 

Kontakt med ögonen: Skölj omedelbart ögonen noggrant med vatten i minst 15 minuter, ta ur  
kontaktlinser efter 1-2minuter och fortsätt spola i flera ytterligare minuter. 
Om biverkningar uppstår, konsultera läkare, företrädesvis en ögonläkare. 

 

5. Brandbekämpningsåtgärder 

Släckmedel: Vattendimma eller fin spray. Koldioxid. Pulverbrandsläckare. Skum. Alkoholresistenta skum är att föredra. Generell 
användning av syntetiska skum eller proteinskum kan fungera, men kommer att vara mindre effektiv

Särskilda förfaranden: Använd inte riktad vattenström. 

Ovanliga brand- och explosionsrisker: Ingen känd. 

Farliga förbränningsprodukter: Under en brand kan rök innehålla det ursprungliga materialet, förutom förbränningsprodukter av 
varierande sammansättning som kan vara giftiga och/eller irriterande. Förbränningsprodukter kan innefatta och är inte begrän-
sade till: koloxider. 

Skydd av brandmän: Använd andningsapparat med positivt tryck och skyddande brandbekämpningskläder (inkluderar brand-
hjälm, kappa, byxor, stövlar och handskar. Om skyddsutrustning inte är tillgänglig eller inte används, ska du bekämpa brand från 
en skyddad plats eller ett säkert avstånd.



Särskilda brand-eller explosionsrisker: 
Fint damm av denna produkt kan bilda explosiva blandningar med luft och utgör en bestämd 
brand-och explosionsrisk hela tiden; Förvaras åtskilt från antändningskällor. Ångor är tyngre än luft och kan färdas en lång 
sträcka och ackumuleras i lågt liggande områden. Tändning och/eller flashback kan förekomma. Spill av dessa 

organiska vätskor på heta fibrösa isoleringar kan leda till sänkning av självantänd-
ningstemperaturer, som möjligen resulterar i självantändning. 

 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
Personliga försiktighetsåtgärder: Eliminera alla antändningskällor i närheten av spill eller utsläppt ånga för att undvika brand eller 
explosion. Använd lämplig personlig skyddsutrustning enligt vad som anges i avsnitt 8. Isolera faro-området. Håll onödig och oskyd-
dad personal borta från området 
Miljöskyddsåtgärder: Ångexplosionsrisk, håll borta från avlopp. Innehåller vätska för att förhindra förorening av jord,  
ytvatten eller grundvatten. 
 

7. Hantering och  förvaring 
Hantering: Behållare, även de som har tömts, kan innehålla ångor. Ingen 

rökning, öppen eld eller antändningskällor i hantering- och lagringsområde. 
Lagring: Lagrings-och användningsområden bör inte vara rökområden. Användning av icke-gnista eller 

explosionssäker utrustning kan vara nödvändig beroende på typ av operation. Minimera antändningskällor, 
såsom statisk uppbyggnad, värme, gnista eller flamma. Förvara behållaren stängd. 

Håll vid temperaturer mellan Lot och 35 t. Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras åt-
skilt från direkt solljus. 

 
8. Exponeringskontroll/personligt skydd 

Riktlinjer för exponering:  En "hud" -notation som följer exponeringsriktlinjen hänvisar till potentialen för dermal absorption av   
materialet inklusive slemhinnor och ögon antingen genom kontakt med ångor eller genom direkt hud-
kontakt. 

Tekniska kontroller: Tillhandahåll allmän och/eller lokal utsugsventilation för att kontrollera luftburna nivåer under 

                  exponeringsriktlinjerna. 

Personlig skyddsutrustning:  

Andningsskydd: För de flesta förhållanden behövs inget andningsskydd men om obehag upplevs, använd ett godkänt 
andningsskydd. I dimmiga atmosfärer, använd ett godkänt partikelandningsskydd. Vid nödsituationer; använd en god-
känd, sluten andningsapparat med positivt tryck. 
Skyddskläder: Använd skyddskläder som är kemiskt resistenta mot detta material. Val av specifika 
objekt såsom ansiktsskydd, handskar, stövlar, förkläde, eller helkroppsdräkt kommer att bero på 
drift. Ta genast av förorenade kläder, tvätta området med tvål och vatten och skölj kläderna innan de 
används igen eller kassera på rätt sätt. 

Hand/hudskydd: Använd handskar gjorda av butylgummi eller neopren. 

Ögon/ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon. Om exponeringen orsakar obehag i ögat, använd en  
andningsmask för hela ansiktet. 

 

9. Fysiska och kemiska egenskaper 
Utseende/lukt: transparent vätska 

Kokpunkt C° - 120 C° 
Smältpunk C° - Obestämd 
Flampunkt C° - Ej tillämpbar 
Ångdensitet (luft = 1) 
Ångtryck mmHg -  
Specifik tyngd -  
Vattenlöslighet – Inte blandbar 
Förångningshastighet –  

 



10. Stabilitet och reaktivitet  

Stabilitet: Stabil under normala användnings-och förvaringsförhållanden. 
Förhållanden som ska undvikas: Undvik värme och frystemperaturer. Förvaras ej i direkt solljus. 
Material som ska undvikas: Starka oxiderande material, peroxider, syror eller järn. 

 
11. Toxikologisk information  

Toxikologisk data: Oral (råtta)  LD50:7025 mg/kg 

Irritation:  Hud: långvarig kontakt är i huvudsak icke-irriterande för huden. 

Ögon: kan orsaka lätt ögonirritation. Effekter kan innefatta: obehag och rodnad. 
 

12. Miljöinformation 

Miljöskydd: När materialet släpps ut i marken, kan detta material avdunsta i måttlig utsträckning, läcka 

in i grundvattnet, brytas ned till en måttlig utsträckning. Detta material är skadligt för vattenlevande organismer. 
 

13. Avfallshantering 
 

All avfallshantering måste uppfylla alla lokala och nationella lagar och förordningar. 

Kassering: Förbränn under kontrollerade former i enlighet med alla lokala och nationella lagar 
och förordningar. 

Förorenad förpackning: Tomma behållare kan endast kasseras när de återstående produkten 
som finns kvar i behållarens väggar har avlägsnats. Ta bort alla etiketter. 

 
14. Transportinformation 

FN: s klassificeringsnummer 

UN-klass: Ej tillämpbar 

UN-nummer: Ej tillämpbar 
Korrekt leveransnamn: Ej tillämpbar 
Förpackningsgrupp: Ej tillämpbar 

Marinföroreningar: Ej tillämpbar 
 

Särskilda försiktighetsåtgärder och transportvillkor: 
Undvik att falla, tappa, chockerande och dra behållaren. Skydda behållaren från direkt solljus. 
 
Genom 49 CFR 172,101 publicerad av det amerikanska transportministeriet, anses denna produkt inte vara farligt gods 

DOT-notering: ingen 

Förpackningsgrupp: ingen 

DOT-etiketter krävs: ingen  

Marina föroreningar: Komponenterna förtecknas inte som marina föroreningar. 

 

15. Lagstadgad information 
 

Alla komponenter finns på TSCA, EINECS/ELINCS, AICS, DSL, ENCS och ECL. 

Alla komponenter är REACH-registrerade och inte förtecknade i bilaga XIV till EG-nr, 1907/2006 RE-
ACH-begränsning. Alla komponenter är inte listade på SARA avdelning III 313. 
Information om den här produkten i ditt land eller din region bör granskas av slutanvändaren. 



 
 

 

        
        
         

Huvudkontor 
Box 930, Älvsborgsleden 
7 
504 10 Borås 

Servicekontor 
Duveholm Stallbacken 
641 92 Katrineholm 

 

   033 -25 32 00 
   info@ac-
gfyrtal.se 
   www.acgfyrtal.se 

16. Annan information 

Informationen här ges i god tro men inga garantier uttryckliga eller underförstådda, görs. Mottagare av 
vår produkt måste ta ansvar för att observera befintliga lagar och förordningar. 
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