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SÄKERHETSDATABLAD 

 

Pearltec GmbH 
Dieselstrasse 16 

86368 Gersthofen 
 
 

Tel: +49 (0)821 478 66 790 
Fax: +49 (0)821 271 90 35 

 
UV-Lack – Pearlgloss UVH10 / UVS10 / UVHS20 / UVM10 / UVHFL10 / UVSM10 
utan bensofenon och ITX 

 

1. PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
 

Produktnamn UV-Lack  
 

Leverantör Pearltec GmbH 
Dieselstrasse 16 
86368 Gersthofen 
Germany 

 

Nödtelefon 0049 (0) 160 98796019 inte 24-timmar 

Email info@pearltec.de 
 

2. FARLIGA EGENSKAPER 
 

Fysikaliska / kemiska Tillgängliga data stöder inte någon fysisk eller kemisk fara. 
Miljö Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka långvariga negativa 
 effekter i vattenmiljön. 
Människa Irriterar ögon, andningsorgan och huden. Kan ge allergi vid hudkontakt. 
 
 

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
 

Beskrivning Framställning 
 

Farliga ingredienser <25% TPGDA (CAS:42978-66-5) Xi R36/37/38-43, N 51/53 
<50% Akrylester Xi, R36 
<20% Amine Akrylat Xi, R36 
För de angivna farohänvisningarna hänvisas till avsnitt 16. 

 
4. FÖRSTA HJÄLPEN 

 
Effekter och symptom Exponering för höga koncentrationer kan vara milt irriterande. 
Inandning Flytta personen till frisk luft. Sök läkare i samband i händelse av eventuella 
 klagomål. 
Förtäring Skölj munnen med vatten. Drick mycket vatten. Uppsök läkare.. 
Hudkontakt Tvätta huden med tväl och vatten.Sök läkare i händelse av klagomål. 
Ögonkontakt Skölj med rent vatten I minst 15 minuter. Uppsök läkare. 

mailto:info@pearltec.de
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5. ÅTGÄRDER VID BRAND 
 

Lämpliga släckmedel Koldioxid, pulver, skum,spridd vattenstråle. 
Olämpligt släckmedel Riktad vattenstråle 
Exponeringsrisk Håll förpackningen svalt om de utsätts för brand. Produkten kan 

polymeriseras vid hög temperatur. Polymerisation är  exoterm och kan ge 
tillräcklig värme för att orsaka termisk sönderdelning och/eller bristning av 
behållaren. Termisk sönderdelning kan leda till utveckling av irriterande 
ångor eller gaser och/eller brand. 

Särskild utrustning Andningsapparat och fullständig skyddsutrustning. 
 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

Personliga skyddsåtgärder Ventilera området. Bär långärmad skyddskläder, skyddshandskar och 

 skyddsglasögon. Tillåt ingen hudkontakt.. 
Miljöskyddsåtgärder Tillåt det inte att komma I avloppet, ytvatten eller grundvatten. 
Rengöringsmetoder Absorbera med mineralfyllnadsmedel, Samla upp spilt material I  
 förslutningsbar behållare. 

 
7. HANTERING OCH LAGRING 

 
Hantering Undvik hud- och ögonkontakt. Undvik inandning. Används på väl ventilerat  
 utrymme. 
Lagring Förvaras I ett svalt, torrt, väl ventilerat område.avskilt från värme och direkt 
 solljus.Håll behållare stängd. Återförslut delvis tomma behållare.. 

 
8. EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 

Exponering kontroll Innehåller TPGDA med TLV okänt. 
Andningsskydd Sörj för tillräcklig ventilation.Använd andningsskydd vid höga koncentrationer   
 eller långvarig användning. 
Hudskydd Långärmad klädsel är lämplig beroende på aktivitet/exponering. T i l l å t  i n t e  
 h u d k o n t a k t .  

Handskydd Använd Nitrilhandskar,när man arbetar med med lösningsmedel använd tjocka 
(>0.5mm)handskar.Byt genast trasiga handskar eller när någon förändring i 
utseende (storlek,färg, flexibilitet etc.) märks.. 

Ögonskydd Skyddsglasögon 
 
 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
 

Fysiskt tillstånd Flytande 
Färg Svagt gul 
Lukt Esterlike 
Densitet 1.1 g/cm

3
 

Ångtryck <1mm Hg (20
0
C) 

Löslighet I vatten Nej 
Flampunkt >100

0
C 

Flyktiga <0.3% 

Viskositet 20-150 sekunder DIN 4 @ 20
0
C 

 
10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

 
Stabilitet Stabil under normal förhållanden 
Förhållanden som skall undvikas Håll borta från värme, lågor och direct solljus 
Material som skall undvikas Undvik friradikalinitiatorer, oxiderande medel, metalljoner 
Farliga reaktioner Farlig exoterm reaction kan uppstå vid upphettning, explosionsrisk vid slutna 
 behållare. Farlig polymerization kan inträffa när den utsätts för solljus. I sådana 
 situationer kan frätande och retande ångor utvecklas.. 
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION  
 

Produktinformation De toxikologiska egenskaperna har inte helt fastställts. Kan förväntas vara 
irriterande för ögonen. Har potential att orsaka sensibilisering eller andra 
allergiska reaktioner. 

Komponentinformation Inga tecken på teratogenicitet eller karcinogenicitet 
Innehåller TPGDA med OECD 404 irritation index <2 

 
12. EKOLOGISK INFORMATION 

 
Undvik utsläpp av produkten I miljön, utan frakta bort till godkänt avfallsuppsamlingsställe..  

 
13. AVFALLSHANTERING 

 
Metod för bortskaffande Kassera I enlighet med local lagstiftning.Töm ej i avloppet. Låt det inte komma I 

vattendrag eller där ytvatten kan påverkas. Rengjord förpackning kan 
återanvändas. Kontaminerad förpackning skall betraktas som farligt avfall. 

 
14. TRANSPORT INFORMATION 

 
Land –Väg/Järnväg Inte farligt  

 
Sjö Inte farligt  

 
Flyg Inte farligt  

 

 
 

15. FÖRESKRIFTER 
 

iNNEHÅLLER TPGDA 
 

Symboler Xi Irriterande 

 
R fras R36/37/38 Irriterar ögon, andningsorgan och huden 
 R43 Kan ge allergi vid hudkontakt 

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter 
i vattenmiljön. 

 
S fras S24 Undvik kontakt med huden 

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare. 
S28 Efter kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten. 
S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och 
ögon/ansiktsskydd. 
 S61 Undvik utsläpp I miljön, se särskilda instruktioner / säkerhetsdatablad. 

 
Internationella ämnesregistret 
EINECS Kan kommersialiseras enligt EEC/92/32 direktiv. 
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16. ANNAN INFORMATION 
 

Informationen i detta varuinformationsblad är korrekt såvitt vi vet vid tidpunkten för utfärdandet. Det är tänkt som en 
vägledning för säker användning, hantering, deponering, lagring och transport och inte avsett som en garanti eller 
som en specifikation. Informationen hänför sig endast till den angivna produkten och får inte vara lämpliga för 
kombinationer med andra material eller i andra processer än de som specifikt beskrivs häri. 
 
Relevanta riskfraser från avsnitt 2: - 

 

R36 Irriterar ögonen.. 
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön. 

 


