
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt 
og af selskabet/virksomheden

Produktnavn: Secolastic E
PR-nr.: 1780206
Emballage: 80 ml og 300 ml patroner.
Anvendelse: 1-komp. eddikesyrebaseret, elastisk sili-

conefugemasse.
Leverandør: Fosroc A/S

Industriparken 27, Skodborg, 6630 Rødding
Tlf. 74 84 88 84

Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet:
SDS_info@dhigroup.com
Nødtelefon:
24-timersnødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinie 82 12 12 12

2. Fareidentifikation
Produktet er ikke klassificeret.
Mennesker: Under udhærdningen afgiver produktet små
mængder eddikesyre, som kan irritere huden og øjnene. Ved
omfattende arbejde på store flader i små og dårligt ventile-
rede rum kan der udvikles dampe i koncentrationer, der med-
fører ubehag i form af hovedpine, svimmelhed og kvalme.
Langvarig hudkontakt kan medføre rødme, irritation og tør
hud. Se i øvrigt punkt 11 for yderligere information om sund-
hedsfare.
Miljø: Produktet forventes ikke at medføre risiko for skade-
virkninger i miljøet.

3. Sammensætning af/oplysning om indholds-
stoffer

Produktet indeholder: Siloxaner, silikone og fyldstoffer.
% : 5-10
CAS-nr. : 64742-46-7
EF-nr. : 265-148-2
Kemisk navn : Destillater (råolie), lerbehandlede

middeltunge
Fareklas si fi ce ring : Xn;R65
Anmærkninger : -

% : 1-5
CAS-nr. : 17689-77-9
EF-nr. : 241-677-4
Kemisk navn : Triacetoxyethylsilan
Fareklas si fi ce ring : R14, C;R34, Xn;R22
Anmærkninger : -

% : 1-5
CAS-nr. : 4253-34-3
EF-nr. : 224-221-9
Kemisk navn : Methylsilantriyltriacetat
Fareklas si fi ce ring : R14, C;R34, Xn;R22
Anmærkninger : -

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under
opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring sikkerheds-
databladet.
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj og vask huden med vand og
sæbe.
Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minut-
ter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt op. Ved fortsat ir-
ritation: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.
Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Hold
personen under opsyn. Ved ubehag, søg skadestue og med-
bring sikkerhedsdatabladet.

5. Brandbekæmpelse
Slukningsmidler: Ved brandslukning anvendes skum, kul-
syre, pulver eller vandtåge.
Særlige farer: Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige
gasser.
Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Valg af ånde-
drætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle for-
holdsregler.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undgå indånding
af dampe og kontakt med hud og øjne. Vedrørende person-
lige værnemidler, se punkt 8.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning til jord
og vandmiljø.
Metoder til oprydning: Spild skrabes op eller opsuges med
sugende materiale. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Følg god kemikaliehygiejne. Undgå indånding
af dampe og kontakt med hud og øjne.
Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som mini-
merer kontakt. Følg sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets
bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede pro-
dukter.
Tekniske foranstaltninger: Mekanisk ventilation kan være
påkrævet.
Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen særlige
krav.
Opbevaringsbetingelser: Opbevares i lukket originalem-
ballage på et tørt sted. Opbevares ved en temperatur under
+30°C.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Kodenr.: 3-1 (1993).
Bemærk: Kodenr. er i henhold til gældende praksis fastsat
ud fra den mængde flygtige stoffer, der teoretisk kan afdampe
under hærdningen. Afdampningen er imidlertid mindre i prak-
sis. Målingen af den aktuelle afdampning i løbet af 5 timer
giver følgende: Kodenr.: 1-1 (1993).
Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventila-
tion. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indån-
ding af dampe og olietåge skal gøres mindst mulig.

Kemisk navn: Grænseværdier: Type: Anm.: Ref.:
Eddikesyre 10ppm , 25mg/m³ - - AT

Petroleum, redestille- 25ppm , 180mg/m³ - - AT

ret C9-C14, med

< 5 pct. aromater

Personlige værnemidler: Personlige værnemidler skal væl-
ges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og
i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.
Åndedrætsværn: Små flader: Brug åndedrætsværn med
gasfilter, type A2. Store flader: Luftforsynet helmaske skal an-
vendes.
Håndbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker. Beskyttel-
seshandsker af nitril eller gummi anbefales. Den bedst eg-
nede handske skal findes i samarbejde med handskeleve-
randøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handske-
materialet. Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan
der arbejdes uden handsker.
Øjenbeskyttelse: Ved risiko for kontakt: Beskyttelsesbriller/
ansigtsskærm skal anvendes.
Hudbeskyttelse: Overtræksdragt skal anvendes, hvor der
sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj
ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
Hygiejniske foranstaltninger: Vask hænder efter kontakt.
Miljøeksponeringskontrol: Ikke kendt.
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9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende : Transp., grå, sort eller hvid pasta
Lugt : Eddikesyre
pH : Ikke oplyst
Smeltepunkt : Ikke relevant
Kogepunkt : Ikke oplyst
Flammepunkt : Ikke oplyst
Eksplosionsgrænser : Ikke relevant
Damptryk : Ikke oplyst
Relativ massefylde : 1.02
Opløselighed : Uopløselig i vand

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet: Stabil ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser.
I kontakt med vand eller fugtig luft frigives der eddikesyre.
Gennemhærder normalt på 2-4 døgn, afhængig af luftfugtig-
hed, temperatur og lagtykkelse.
Tilstande/materialer, der skal undgås: Stærkt oxiderende
midler.
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen ved omgivelses-
temperaturer. Ophedning eller afbrænding kan frigøre lav-
molekylære hydrocarboner, siliconedioxid og formaldehyd.

11. Toksikologiske oplysninger
Indånding: Produktet afgiver små mængder eddikesyre
under hærdningen. Irriterer åndedrætsorganerne. Ved om-
fattende arbejde på store flader i små og dårligt ventilerede
rum vil der kunne udvikles dampe i koncentrationer, der kan
give ubehag i form af hovedpine, svimmelhed og kvalme.
Hudkontakt: Langvarig kontakt kan medføre rødme, irrita-
tion og tør hud.
Øjenkontakt: Dampe virker irriterende. Stænk virker irrite-
rende og kan fremkalde rødme og svie.
Indtagelse: Virker irriterende. Kvalme, mavesmerter og op-
kastning kan forekomme.
Langtidseffekter: Produktet afgiver små mængder eddike-
syre under hærdningen. Langvarig eller gentagen indånding
af dampe kan give varige skader på nervesystemet, herun-
der hjernen.

12. Miljøoplysninger
Mobilitet: Produktet er uopløseligt i vand.
Nedbrydelighed: Produktets nedbrydelighed er ikke oplyst.
Økotoksicitet: Produktets økotoksicitet anses for at være
begrænset.
Bioakkumuleringspotentiale: Data om bioakkumulering er
ikke oplyst.
Andre skadelige effekter: Ingen kendte.

13. Bortskaffelse
Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kom-
munens affaldsregulativer.
Affald i form af rester: EAK-kode : 08 04 10

14. Transportoplysninger
Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af
farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

15. Oplysninger om regulering
Faremærkning: På basis af producentens oplysninger om
den kemiske sammensætning er produktet ikke omfattet af
reglerne om klassificering. Der er dog krav om, at produktet
skal forsynes med følgende mærkning:
Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæs-
sige brugere.

Danske særregler: Kodenr.: 3-1 (1993).
Bemærk: Kodenr. er i henhold til gældende praksis fastsat
ud fra den mængde flygtige stoffer, der teoretisk kan afdampe
under hærdningen. Afdampningen er imidlertid mindre i prak-
sis. Målingen af den aktuelle afdampning i løbet af 5 timer
giver følgende: Kodenr.: 1-1 (1993).
Nationale reguleringer: Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om re-
gistrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger
for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk ke-
mikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og op-
hævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommis-
sionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv
76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/
EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om
klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af
kemiske stoffer og produkter, med ændringer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om
arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli
2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og im-
portører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø
med ændringer.
At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer
og materialer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om
arbejde med kodenummererede produkter.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december
2006 om affald.

16. Andre oplysninger
Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og ken-
de indholdet af dette sikkerhedsdatablad.
Ordlyd af risikosætninger:
R34 Ætsningsfare.
R37 Irriterer åndedrætsorganerne.
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet af Dansk Toksikologi
Center - 2008-05-09.
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Fosroc A/S
Industriparken 27, Skodborg

DK-6630 Rødding

www.fosroc.com

telefon:

+45 74 84 88 84

fax:

+45 74 84 88 33 

e-mail: 

fosrocdk@fosroc.com

Forbehold
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i DHI´s besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er

givet under forudsætninger af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelses-

måden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med

andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.


