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Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad

Power-Fix Montagekleber; Berner
1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma
HMS-art.nr.: 951101
Art.nr.: 170665, 172128, 2286
Deklarasjonsnummer (PRN-nr.): Ikke anmeldelsespligtig

Revidert den: 06-09-2007/ MND

Bruk av produktet

Til udfyldning og tætning .

Produsent og/eller omsetter:

Berner AS
Postboks 64, Kirkeveien 185 
1384 Asker
Tlf.:66 76 55 80  Telefaks:66 76 55 81
Kontaktperson:Jacob L. Mose

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering
Einecs-nr. CAS-nr. Stoffer Klassifisering w/w%

Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt.

Se fullstendige R-setninger under punkt 16.

3. Viktigste faremomenter
Produktet må ikke klassifiseres i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler. 

Tilleggsinformasjon

Ingen særlig risiko ved bruk ifølge leverandørens anvisninger. 

4. Førstehjelpstiltak
Innånding

Svelging
Skyll munnen grundig, og drikk mye vann.  Ved svelging må ikke brekning fremkalles. 

Hud
Vask huden med såpe og vann. 

Øyne
Skyll straks med vann (helst øyeglass) i minst 15 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. 

5. Tiltak ved brannslukning
Produktet er ikke direkte brennbart. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft. 
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6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Bruk det samme personlige verneutstyret som nevnt under punkt 8.  Søl inndemmes og oppsamles med sand, kattesand eller annet 

absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere. Se punkt 13 for kassering. 

7. Håndtering og oppbevaring
Håndtering

Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr. 

Oppbevaring
Ingen spesielle krav til oppbevaring. Produktet bør imidlertid oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, 
legemidler o.l. 

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr
Forholdsregler ved bruk

Det skal være adgang til rennende vann og øyeglass, f.eks. Berner Øyenskyll. 

Åndedrettsvern

Ikke påkrevd. 

Håndvern/hudvern

Ikke påkrevd. 

Øyevern

Ikke påkrevd. 

Administrative normer
Inneholder ingen stoffer som utløser rapporteringsplikt.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Utseende: hvid, sort eller grå pasta
Relativ tetthet (g/ml): 1,7

Løselighet i vann (g/100 ml): uoppløselig

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger. 

11. Opplysninger om helsefare
Akutt
Innånding
Produktet avgir ingen farlige damper. 

Svelging
Svelging kan gi ubehag. 

Kontakt med hud
Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme.  

Kontakt med øyne
Kan virke irriterende på øyet. 

Gjentatt eksponering
Ingen kjente. 
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12. Miljøopplysninger
Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann. 

13. Fjerning av kjemikalieavfall

EAK kode 20 01 12  Maling, trykkfarger, lim og harpikser 

14. Opplysninger om transport
Produktet dekkes ikke av reglene for transport av farlig gods på vei og sjø i henhold til ADR og IMDG.

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Farebetegnelse: Produktet anses ikke å måtte klassifiseres i henhold til nasjonale klassifiserings- og etiketteringsregler.

Inneholder
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

Annen merkning
Ingen. 

Viktigste kilder
Se punkt 16.

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Bransje
Byggebranjsen

Emballasje
PE-patron, 290 ml.

Viktigste kilder

Miljøverndepartmentets forskrift nr. 1139/2002 (med senere endringer) om klassificering, merking m.v av farlige kjemikalier, forskrift nr. 930/2004 
(med senere endringer) om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Arbeids- og sosialdepartementet  forskrift nr. 443/2001 om 
vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften), forskrift nr. 1323/1997 om utarbeidelse og distribusjon av helse-, 
miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier og forskrift nr. 551/1998 (med senere endringer) om arbeid av barn og ungdom. 
Arbeitstilsynets vejledning nr. 361/2003 om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære og forskrift nr. 1425/1993 (med senere 
endringer) om bruk af personlig verneutstyr på arbeidsplassen. Justis- og politidepartementet forskrift nr. 229/1996 (med senere endringer) om 
aerosolbeholdere. 

Utfyllende opplysninger

Dette HMS-databladet er utarbeidet på bakgrunn av opplysninger fra leverandøren om produktet da det ble laget (f.eks. datablad og lignende). 

Erstatter helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad av 05-02-2004
Hele teksten i R-setningene under punkt 2.

Aktualiserte versjoner

Punkt 1, 8, 15.
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