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Sikkerhedsdatablad
I henhold til 91/155/EØF

SDB-art.nr.: 951201

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
Handelsnavn: FS Brandsilikone; Berner Art.nr.: 168766

PR-nr.: 1791132
Anvendelse: Til udfyldning og tætning .

Leverandør: Berner A/S
Postboks 197 Stenholm 2 
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1500  Fax: 9819 2414  
Kontaktperson:Mads Davidsen

Revideret den: 06-04-2005/ JLM

Erstatter den: 11-05-2004

Interne navne, der bruges i virksomheden:

Anvendes til:

2. Fareidentifikation
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Yderligere information 
Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller ved indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.  Produktet indeholder 
stoffer, der mistænkes for at være kræftfremkaldende.  Indeholder små mængder af et stof, der kan udløse en allergisk reaktion.  Produktet 
indeholder et stof, der er skadelig for organismer, der lever i vand og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note
215-535-7
220-481-2
252-390-9
 
-
202-496-6

1330-20-7
2781-10-4
35141-30-1
 
37859-57-7
96-29-7

Xylen
Dibutyltin bis(2-ethylhexanoate)
N-(2-aminoethyl)-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylendia
min.
Oximosilan
2-butanonoxim

R10 Xn;R20/21 Xi;R38
T;R23/24/25 R10 R52/53
Xi;R36
 
Xn;R48/22 R53
Xn;R21 Carc3;R40 Xi;R41 R43

0,1-0,5
0,1-0,5
1-5
 
1-5
0,1-1

1,5
7
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Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft.  Søg læge ved vedvarende ubehag.  Alvorlige tilfælde: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro 

under opsyn. Giv kunstigt åndedræt hvis vejrtrækningen ophører. Bevidstløse lægges i aflåst sideleje og holdes 

varme. Tilkald læge og fremvis dette sikkerhedsdatablad. 

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand.  Fremkald ikke opkastning.  

Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Hud: Fjern forurenet tøj.  Vask huden med vand og sæbe.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.  

Søg læge ved fortsat irritation. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. 

Sted hvor førstehjælpsudstyr findes på virksomheden:

Evt. telefonnummer hvorpå der kan tilkaldes hjælp:

Berner A/S Stenholm 2, Postboks 197, 9400 Nørresundby Tlf.: 99 36 15 00  Fax: 98 19 24 14 (copyright 2002 Chemtox A/S)
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Revideret den: 06-04-2005/JLM

Erstatter den: 11-05-2004
FS Brandsilikone; Berner

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 

Sted hvor slukningsmateriel findes på virksomheden:

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.  Spild tørres op med en klud. Se punkt 13 for bortskaffelse. Vask efterfølgende gulvet 

for at undgå fedtet og glat gulv. 

Sted hvor hjælpemidler til oprydning findes på virksomheden:

Lokale myndigheder, der skal kontaktes i tilfælde af udslip til omgivelserne f.eks. kloak:

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 

Opbevaring: Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke 
sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. 

Sted for oplagring på virksomheden:

Specielle krav til emballage ved omhældning:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug: Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må 

finde sted. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter 
endt arbejde.  Ved indendørs arbejde skal der være effektiv procesventilation (f.eks. punktudsug). Ved udendørs 
arbejde skal ligeledes sikres tilstrækkelig ventilation.  Arbejdet er omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejde 
med kodenummererede produkter.  Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for 

påvirkninger, der kan indebære en risiko for graviditet eller amning. 

Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filter A1 eller A2 eller friskluftforsynet 

åndedrætsværn 

Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af f.eks. 4H(TM) eller Teflon(TM). Engangs nitrilhandsker kan bruges istedet, men da 

gennembrudstiden er kort, skal de skiftes straks ved forurening med produktet. 

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. 

Kemisk betegnelse: Grænseværdi: Reference:
2-butanonoxim
Xylen

25 ppm   
25 ppm   109 mg/m3

 T, K
H

(At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Anmærkninger: T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).
K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.
H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

Kontrolmetoder: De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

Nødvendige foranstaltninger ved arbejde med dette produkt på virksomheden f.eks. punktudsug:

Hvilke værnemidler skal bruges på virksomheden til dette arbejde:

Sted for opbevaring af værnemidler i virksomheden:

Berner A/S Stenholm 2, Postboks 197, 9400 Nørresundby Tlf.: 99 36 15 00  Fax: 98 19 24 14 (copyright 2002 Chemtox A/S)
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Revideret den: 06-04-2005/JLM

Erstatter den: 11-05-2004
FS Brandsilikone; Berner

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: sort pasta
Lugt: svag af silikone
pH (koncentrat): 7
Massefylde (g/ml): 1,3
Opløselighed i vand (g/100 ml): uopløselig

Antændelsestemperatur (°C): 440

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  Under udhærdning fraspaltes methyl ethyl ketoxim (6%). 

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding: Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje 

koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. 

Indtagelse: Indtagelse kan give ubehag. 

Hudkontakt: Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme. 

Øjenkontakt: Kan fremkalde irritation af øjet. 

Risiko for overfølsomhed: Produktet indeholder små mængder 2-butanonoxim. Personer med erkendt allergi kan reagere over for 
produktet. 

Langtidsvirkninger 
Kræft: Produktet indeholder 2-butanonoxim, som anses for at være muligt kræftfremkaldende (arbejdet kan medføre en 

kræftrisiko). 

Risiko for skader på 
nervesystem: 

Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på 

centralnervesystemet. 

12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand. 

Miljøoplysninger for indholdsstoffer

Cas nr.: 1330-20-7   Xylen
Krebsdyr:  Daphnia sp.: 48tEC50= 7,4  mg/l
Alge:  Artsnavn ikke angivet: 72tEC50= 10  mg/l 
Octanol/vand fordelings koefficient:   3,15
Bionedbrydelighed:  Ikke let bionedbrydelig(OECD 301) 
Cas nr.: 96-29-7   2-butanonoxim 
Krebsdyr:  Daphnia sp.: 96tEC50= 520,3  mg/l
Octanol/vand fordelings koefficient:   0,36 
BCF:  Fisk= 5,8

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Virksomheder tilknyttet ABAS (AutoBranchens AffaldsService) kan bortskaffe produktet i container mærket "malerprodukter" (gult skilt). 

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.51
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 02 00 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler; 
Kemikalieaffaldsgruppe: - Affaldsfraktion: -
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 04 00 Hærdede klæbestoffer og fugemasser; Kemikalieaffaldsgruppe: - 
Affaldsfraktion: -
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 15 01 02 00 Plast

     

Sted hvor særlige affaldsbeholdere er placeret på virksomheden:

Sted hvor affaldet afleveres:

Berner A/S Stenholm 2, Postboks 197, 9400 Nørresundby Tlf.: 99 36 15 00  Fax: 98 19 24 14 (copyright 2002 Chemtox A/S)
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Erstatter den: 11-05-2004
FS Brandsilikone; Berner

14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

Eventuelle nødvendige foranstaltninger ved intern transport:

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Berner A/S har vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og 
mærkning.

Indeholder: 

S-sætninger: Undgå kontakt med huden og øjnene.  (S24/25)
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.  (S36/37) 

Anden mærkning: Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. 

MAL-kode: 1-3 (1993).  

Anvendelsesbegrænsning: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog 
undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. 

Krav om uddannelse: Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede 
produkter. Herudover bør et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning være en forudsætning. 

Kemikalie- 
sikkerhedsvurdering

Eventuelle anvendelsesbegrænsninger på virksomheden:

16. Andre oplysninger
Branche: Bygningsbranchen 

Emballage: PE-patron, 310 ml

Anvendte kilder: Miljøministeriets bek. nr. 329/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske 
stoffer og produkter og bek. nr. 619/2000 (med senere ændringer) om affald. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 
292/2001 om arbejde med stoffer og materialer, bek. nr. 559/2002 om særlige pligter for fremstillere, 
leverandører og importører mv. af stoffer og materialer, bek. nr. 844/1994 om aerosoler og bek. nr. 516/1996 
(med senere ændringer) om unges arbejde. At-anvisning nr. C.0.1/2002 om grænseværdier for stoffer og 
materialer.  Beskæftigelsesministeriets bek nr. 906/2002 (med senere ændringer) om foranstaltninger til 
forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.  Arbejdstilsynets bek. nr. 301/1993 om 
beregning af kodenumre og bek. nr. 302/1993 om arbejdet med kodenummererede produkter. 

Øvrige oplysninger: Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere 
om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). 

Ordlyd af R-sætninger i 
punkt 3: 

R10 Brandfarlig.; R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt.; R21 Farlig ved hudkontakt.; R23/24/25 Giftig 
ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.; R36 Irriterer øjnene.; R38 Irriterer huden.; R40 Mulighed for 
kræftfremkaldende effekt.; R41 Risiko for alvorlig øjenskade.; R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med 
huden.; R48/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.; R52/53 Skadelig for 
organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.; R53 Kan forårsage 
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Ændringer: Punkt 1, 2, 9, 11, 15.

Eventuelle krav fra virksomheden til uddannelse eller instruktion:

Berner A/S Stenholm 2, Postboks 197, 9400 Nørresundby Tlf.: 99 36 15 00  Fax: 98 19 24 14 (Udarbejdet i Toxido®)


