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 1. Namnet på produkten och företaget

Materialsäkerhetsdatablad lim, PurGlue 50

Produktnamn:   PurGlue 50, artikel nr E1647400
Kemisk teknisk 
produktbenämnng:  1-komponent, högelastisk polyuretanmassa
Leverantör:   Steinel GmbH / Karl H Ström AB
    Verktygsvägen 4
    553 02  Jönköping
    tel. 036-314240
Tillverkare:   Henkel Terason GmbH
    D – 69112 Heidelberg
    tel  +49 (0) 6221 7040
Utfärdare:   Karl H Ström AB
Vid Olycksfall:   Giftinformationscentralen

  2. Sammansättning / ämnenas klassificering
Fukthärdande smältlimpå basis av polyuretanpolymerer och isocyanat.
Hälso-/miljöfarliga ämnen  Cas.nr.  Halt %  Symbol  R-fras
4.4 metylendefenyldiisocyanat 101-68-8 1,0-3,0 Xn  20-36/37/38-42/43

  3. Farliga egenskaper 
Hälsorisker:   Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
Miljöfara:   Bedömd som ej miljöfarlig.
Brand:    Ej brandfarlig, dock brännbar.
Fysikaliska/kemiska risker: Vid brand bildas giftiga gaser.

  4. Första hjälpen 
Inandning:   Frisk luft och vila. Vid andningsbesvär kontakta läkare.
Hudkontakt:   Torka av med papper. Tvätta med tvål och vatten.Vid kon
    takt med hett material samma behandling som vid bränn
    skada. Avkylning under rinnande kallt vatten. Ta ej bort 
    produktrester. Uppsök läkare.
Stänk i ögonen:   Skölj genast med stora mängder vatten. Kontakta läkare.
Förtäring:   Drick mjölk eller vatten. Kontakta läkare vid större mängd.

  5. Återgärder vid brand
I brandsituation används pulver, koldioxid, vattendusch eller skum. Vid brand kan iso-
cyanater avges. Använd alltid andningsskydd och skyddsutrustning vid brandbekämpning.

 6. Återgärder vid spill och oavsiktliga utsläpp
Personskydd:   Beakta behovet av personlig skyddsutrustning, se punkt 8 
    för mer  information.
Miljöskydd:   Förhindra och undvik utsläpp till avloppssystem, vattendrag 
    eller mark.
Saneringsmetod:  Mekanisk uppsamling efter svalning. Notera att materialet är 
    mycket hett cirka 200o innan stelning.
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 7. Hantering och lagring

Varuinformation PureGlue 50

Hantering:   Utforma arbetet så att direkt kontakt med hud undviks. Sörj 
    för god ventilation. Möjlighet till ögonspolning och kylning 
	 	 	 	 skall	finnas.
Lagring:   Lagras svalt och torrt. Rekommenderad lagringstemperatur 
    10-25o C.

 8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder
Andningsskydd:   Vid upprepad användning under längre tid med hett lim. 
    Sörj för god ventilation.
Ögonskydd:   Använd skyddglasögon.
Handskydd:   Använd handskar. Beakta bestämmelser om hygienska 
    gränsvärden för isocyanater samt härdplastkungörelsen.

 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Beskrivning (form, färg, lukt) Ljus elfenbensfärgad fast massa (rumstemperatur) med 
    svag lukt.
Kokpunkt:   -
Flampunkt:   -
Ångtryck:   -
Löslighet i vatten:  Olösligt i vatten, härdar i kontakt med fukt.
Löslighet i andra 
lösningsmedel:   -
Viskositet:   6000-12000 mPas
Ph-värde:   -

 10. Stabilitet och rektivitet
Stabilitet:   Stabil vid användning enligt instruktioner. 
Farliga reaktioner:  Stabil vid användning enligt instruktioner.

 11. Toxikologisk information
Inandning:   Vid överkänslighet kan andningsbesvär uppträda vid låga 
    halter.
Hudkontakt:   Kan irritera huden och ge allergi. Hett material ger brän-
    skador.
Kontakt med ögonen:  Stänk av hett material ger irritation och sveda.
Förtäring:   Ger sveda i mun svalg samt eventuellt brännskador.

 12. Ekotoxikologisk information
Produkten innerhåller lösningsmedel som kan påverka vattenlevande organismer. Får därför 
ej rinna ut i avlopp eller vattendrag. Produkten bedöms dock ej som miljöfarlig i dagsläget 
(nov. 2000) enligt tillgänglig information om ingående ämnen. I kontakt med fukt eller 
vatten härdar produkten och bildar polyurentanplast.
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 13. Avfallshantering

Varuinformation PureGlue 50

Produkt som är ohärdat skall hanteras som farligt avfall. Härdad produkt kan hanteras som 
normalt industriavfall. Leverantören, Karl H Ström AB, är ansluten till REPA-registret. 
Tomma förpackningar tas omhand av respektive materialbolag eller utsedd entreprenör.

 14. Transportinformation
Ej farligt gods.

 15. Gällande bestämmelser
Klassificering:

Hälsoskadligt

Riskfraser 42/43: Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Innehåller isocyanat. 
   Se information från tillverkare.
Skyddsfraser 23: Undvik inandning av rök/aerosol. 
Skyddsfraser 36/37: Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. 
Skyddsfraser 45: Vid andningsbesvär kontakta genast läkare. Visa om möjligt etiketten.
Innehåll:  4,4´-metylendifenyldiisocyanat

 16. Övrig information
De angivna uppgifterna speciellt vad gäller förslag till bearbetning och användning härrör 
sig till vår vetskap och erfarenhet. På grund av olika material och utanför vår påverkan 
gällande arbetsbetingelser rekommenderar vi att det görs försök för att utröna huruvida vår 
produkt säkerställer önskade förfaringssätt och användningsändamål.  Ett ansvar kan varken 
till ovanstående hänvisning eller från en muntlig rådgivning motiveras såvida det ej avsikt 
eller grov oaktsamhet kan anses föreligga.
Genom publiceringen av detta  Tekniska Datablad  förlorar alla tidigare uppgifter sin 
giltighet.

Beakta Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser om härdplaster.

Leveransenhet:  patron 50 g.


