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Säkerhetsdatablad no. 2 
Revisionsdatum: 2020/01/02 

 

Produkt ME (Metal Primer) 

 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet eller blandningen och bolaget 
1.1. Produktidentifierare 
Produkt nummer ME  
Produktnamn   Metall Primer 

Produktbeskrivning Primer till metall 
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds 

ifrån. 
För professionell användning 

1.3. Detaljer om leverantören av produkt och säkerhetsdatablad 
Reliance Orthodontic Products, Inc. 1540 West Thorndale Ave. Itasca, IL 60143 USA 
630-773-4009, under normala öppettider www.RelianceOrthodontics.com 
1.4. Nödtelefonnummer 
+1-800-999-3161 

Distributör i Sverige Brotech AB 
BroTech AB, Pottenborgsvägen 4D-E, S-263 57 Höganäs. 
Tel: +46 (0)42 400 20 42 
http://www.brotech.se  
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
Brandfarliga vätskor  H225  : Mycket brandfarlig vätska och ånga 
Kategori 2 
Hudkorrosion / irritation H315  : Orsakar hudirritation 
Kategori 2 
Hudsensibilisering, H317  : Kan orsaka en allergisk hudreaktion 
Kategori 1 
Specifikt målorgan H335  : Kan orsaka andningsirritation 
toxicitet (enstaka exponering) 
Kategori 3 
Farligt för vattenlevande H402  : Skadligt för vattenlevande liv 
miljö - Akut fara 
Kategori 3 
2.2. Etikettelement 
Piktogram (GHS-US) 
 
 
 
Farosatsningar (GHS-US) : H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga 

H315 - Orsakar hudirritation 
H317 - Kan orsaka en allergisk hudreaktion 
H335 - Kan orsaka andningsirritation 
H402 - Skadligt för vattenlevande liv 
 

Skyddsangivelser (GHS-US) : P210 - Förvaras åtskilt från värme / gnistor / öppna lågor / heta ytor. - 
Rökning förbjuden. 
P233 - Förvara behållaren tätt stängd 
P240 - Ground / Bond container och mottagningsutrustning 
P241 - Använd explosionssäker ventilationsutrustning 
P242 - Använd endast icke-gnistverktyg 
P243 - Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning 
P261 - Undvik inandning av ångor 
P264 - Tvätta händerna noggrant efter hantering 
P271 - Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat område 
P272 - Förorenade arbetskläder får inte tillåtas från arbetsplatsen 
P273 - Undvik utsläpp till miljön 
P280 - Använd ögonskydd, ansiktsskydd, skyddshandskar 
P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket Tvätta huden med 

http://www.relianceorthodontics.com/
http://www.brotech.se/
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tvål och vatten  
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av 
alla förorenade kläder. Skölj med vatten. 
P304 + P340 - Vid inandning: Flytta personen till frisk luft och hålla bekväm 
för andning 
P312 - Ring GIFTINFORMATION, en läkare om du känner dig illa 
P321 - Specifik behandling (se Första hjälpen på denna etikett) 
P332 + P313 - Om hudirritation uppstår: Sök läkare / råd 
P362 + P364 - Ta av förorenade kläder och tvätta innan återanvändning 
P363 - Tvätta förorenade kläder innan de används igen 
P370 + P378 - Vid brand: Använd torr sand, kväve, skum, släckpulver för att 
släcka 
P403 + P233 - Förvaras på ett väl ventilerat ställe. Håll behållaren tätt stängd 
P403 + P235 - Förvaras på ett väl ventilerat ställe. Håll sval 
P405 - Förvara inlåst 
P501 - Kassera på ett säkert sätt i enlighet med lokala / nationella 
bestämmelser 

 
2.3. Andra faror 
Ingen ytterligare information tillgänglig. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 
Information ej relevant. 
3.2. Blandningar 

Namn: Produktidentifierare % GHS-USA-
Klassificering 

Metylmetakrylat, monomer, 
hämmad 

(CAS-no.) 80-62-6 >=85 Flam, Liq. 2, H225 

Hudirrit, 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 3, H402 

4-metakryloxietyltrimellitc-
anhydrid 

(CAS-no.) 70293-55-9 1 – 5 Inte klassificerad 

Den fullständiga formuleringen av riskfraser (H) -fraser ges i avsnitt 16 i arket. 
 

AVSNITT 4: Första hjälpen 

4.1. Beskrivning av första hjälpen åtgärder 

Allmänna åtgärder för första hjälpen : Ring ett giftcenter / läkare / läkare om du känner dig illa. 
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och andas lugnt. Ring ett 

giftcenter / läkare / läkare om du känner dig illa. 
Första hjälpen efter hudkontakt : Skölj huden med vatten / dusch. Ta bort / ta omedelbart av 

alla förorenade kläder. Ring en läkare omedelbart om du 
känner dig illa. 

Första hjälpen efter ögonkontakt : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Som en extra 

säkerhetsåtgärd 
Första hjälpen efter intag : Ring ett giftcenter / läkare / läkare om du känner dig illa. 
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symtom / effekter efter hudkontakt : Irritation. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. 
Symtom / effekter vid inhalering : Kan orsaka andningsirritation. 
4.3. Indikation på behov av omedelbar medicinsk behandling eller särskild nödvändig behandling 
Behandla symptomatiskt. 
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel  : Vatten, pulver, skum och koldioxid. 
5.2. Särskilda faror som uppstår vid bruk av ämnet eller blandningen 
Brandrisk   : Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
Reaktivitet   : Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

5.3. Råd för brandmän 
Skydd under brandbekämpning : Vidta inte åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Fristående 

andningsapparat. Kompletta skyddskläder. 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer 

Nödsituationer : Ventilera spillområdet. Inga öppna lågor, inga gnistor och 
ingen rökning. Undvik andningsdimma, ångor. Undvik kontakt 
med hud och ögon. 

6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder 
Undvik spill ut i miljön. 
6.3. Metoder och material för inneslutning och rengöring 
Metoder för städning : Ta upp flytande spill med hjälp av absorberande material. 

Meddela myndigheter om produkten kommer in i avlopp eller 
offentliga vatten. 

Övrig information : Kassera material eller fasta rester på en auktoriserad plats. 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

För mer information se sektion 13. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering 
Försiktighetsåtgärder för säker hantering : Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och 

andra antändningskällor. Ingen rökning. Mark / 
bindningsbehållare och mottagningsutrustning. Använd endast 
icke-gnistverktyg. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk 
urladdning. Brandfarliga ångor kan samlas i behållaren. 
Använd explosionssäker utrustning. Använd personlig 
skyddsutrustning. Använd endast utomhus eller i ett väl 
ventilerat område. Undvik andningsdimma, ångor. Undvik 
kontakt med hud och ögon. 

Hygieniska åtgärder : Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Förorenade 

arbetskläder får inte tillåtas utanför arbetsplatsen. Ät, drick 
eller rök inte när du använder den här produkten. Tvätta alltid 
händerna efter hantering av produkten. 

7.2. Villkor för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter 
Tekniska åtgärder  : Mark / bindningsbehållare och mottagningsutrustning. 

Lagringsförhållanden  : Förvara inlåst. Förvara på ett väl ventilerat ställe. Håll sval. 
7.3. Särskild slutanvändning 
Information ej tillgänglig. 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponering / personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 
Metylmetakrylat, monomer, inhiberad (80-62-6) 
ACGIH ACGIH TWA (ppm) 50 ppm (metylmetakrylat;  

USA; tidsviktad genomsnittlig exponeringsgräns  
8 timmar; TLV - antaget värde) 

ACGIH  ACGIH STEL (ppm) 100 ppm (metylmetakrylat;  
USA; kort tidsvärde; TLV - antaget värde) 

 

8.2. Exponeringskontroller 
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Lämpliga tekniska kontroller  : Se till att arbetsstationen är god. Samt god ventilation. 
Kontroll av miljöexponering  : Undvik utsläpp i miljön. 
8.3. Individuella skyddsåtgärder / Personlig skyddsutrustning 
Handskydd   : Skyddshandskar 

Ögonskydd   : Säkerhetsglasögon 
Hud- och kroppsskydd  : Använd lämpliga skyddskläder 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Fysiskt tillstånd: : Vätska 
Utseende   : Klar vätska 

Färg  : Ofärgad 
Odör  : Acryl 
pH-värde  : Ingen data tillgänglig. 

Smältpunkt  : Inte tillämpbar. 
Kokpunkt  : Ingen data tillgänglig. 

Flampunkt   : Ingen data tillgänglig. 
Brandfarliga gränser (lägre) : Ingen data tillgänglig. 
Brandfarliga gränser (övre) : Ingen data tillgänglig. 

Ångtryck  : Ingen data tillgänglig. 
Löslighet (vatten) : Ingen data tillgänglig. 

Löslighet (Övrigt) : Ingen data tillgänglig. 
Auto antändningstemperatur : Ingen data tillgänglig. 
Explosiva egenskaper : Ingen data tillgänglig. 

Oxiderande egenskaper : Ingen data tillgänglig. 
Relativ densitet  : Ingen data tillgänglig. 

Bulkdensitet  : Ingen data tillgänglig. 
9.2. Annan information 
Information ej tillgänglig. 

 
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

10.2. Kemisk stabilitet 
Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.  
10.3. Risk för farliga reaktioner 

Inga farliga reaktioner kan förutses under normala användnings- och lagringsförhållanden. 
10.4. Tillstånd att undvika 

Undvik kontakt med heta ytor, värme. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor. 
10.5. Oförenliga material 
Information ej tillgänglig. 

10.6. Farlig(a) sönderdelningsprodukt (er) 
Under normala förhållanden för lagring och användning bör farliga sönderdelningsprodukter inte 

produceras. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1. Information om toxikologiska effekter 

Akut förgiftning  : Inte klassificerad. 
 
Metylmetakrylat, monomer, inhiberad (80-62-6) 
LD50 Oral (Råtta) > 6000 mg / kg (råtta; motsvarande eller liknande OECD 

401; litteraturstudie; 7900 mg / kg kroppsvikt; råtta;  
ekvivalent eller liknande OECD 401; bevisets vikt;  
8400 mg / kg kroppsvikt; råtta; bevisets vikt) 

LD50 Dermal (Kanin) > 7550 mg / kg (kanin; litteraturstudie; motsvarande eller 
liknande OECD 402;> 5000 mg / kg kroppsvikt; kanin; 
experimentvärde) 



   

5 
 

Säkerhetsdatablad no. 2 
Revisionsdatum: 2020/01/02 

 

Produkt ME (Metal Primer) 

LC50 Inhalation (Råtta)  27,5 mg / l / 4h (råtta; litteraturstudie) 
ATE US (Ånga)  27,5 mg / l / 4h 
ATE US (Damm, dimma)   27,5 mg / l / 4h 
 
Hudkorrosion / irritation : Orsakar hudirritation.  
Allvarlig ögonskada / irritation  : Inte klassificerad. 
Andningsorgan eller hudkänslighet  : Inte klassificerad. 
Mutagenicitet i kimceller  : Inte klassificerad. 
Cancerframkallande egenskaper : Inte klassificerad. 
 
Metylmetakrylat, monomer, inhiberad (80-62-6) 
IARC-grupp   : 3 - Inte klassificerad. 
4-metakryloxietyltrimellitsyraanhydrid (70293-55-9) 
   : 4 - Förmodligen inte cancerframkallande för människor. 
Reproduktionstoxicitet  : Inte klassificerad. 
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering : Kan orsaka andningsirritation. 
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering : Inte klassificerad. 
Fara vid aspiration  : Inte klassificerad. 
Symtom / effekter efter hudkontakt  : Irritation, kan framkalla allergiska reaktioner. 
Symptom / effekter efter inhalation : Kan orsaka andningsirritation. 
 

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Giftighet 
Ekologi – allmänt : Produkten anses inte vara skadlig för vattenlevande 

organismer eller orsaka skadliga effekter på lång sikt i miljön. 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Metylmetakrylat, monomer, inhiberad (80-62-6) 
Persistens och nedbrytbarhet : Lätt biologiskt nedbrytbart i vatten. Inga (tester) data om 

ämnets rörlighet tillgängliga. Fotolys i luften. 
Biokemiskt syrebehov (BOD)   : 0,14 g O2 / g substans  
ThOD   : 1,9  g O2 / g substans 
BOD (% av ThOD)  : 0,073 
12.3. Bioackumuleringspotential 

BCF Fisk 1   : 2,97 – 3,5 (BCF) 
Log Pow : 1,32 - 1,38 (Experimentellt värde; OECD 107: 

Fördelningskoefficient (n-oktanol / vatten): Shake Flask 
Method; 20 ° C) 

Bioackumuleringspotential  : Låg potential för bioackumulering (Log Kow <4). 
12.4. Mobilitet i marken 

Metylmetakrylat, monomer, inhiberad (80-62-6) 
Ytspänning   : 0,028 N / m (20 ° C) 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 
12.6. Andra skadliga effekter 

Effekt på den globala uppvärmningen : Inga kända effekter 
GWPmix-kommentar  : Inga kända effekter 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Metoder för avfallshantering : Kassera innehållet / behållaren i enlighet med licensierad 

samlarens sorteringsinstruktioner. 
Övrig information : Brandfarliga ångor kan samlas i behållaren. 
 
 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 
14.1. FN-nummer 
UN1247    : Metylmetakrylatmonomer, stabiliserad, 3, II 
14.2. UN-korrekt fraktnamn 

UN1247   : Metylmetakrylatmonomer, stabiliserad 
14.3. Faroklass för transport (er) 

3 - Klass 3 - Brandfarlig och brännbar vätska 49 CFR 173.120 
14.4. Förpackningsgrupp 
II - Farlig 

14.5. Miljöfaror 
Se ovan. 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren 
Se ovan. 
14.7. Transport i bulk enligt bilaga II till MARPOL73 / 78 och IBC-koden 

Non-bulk (49 CFR 173.xxx)  : 202 
Bulk (49 CFR 173.xxx)  : 243 

 
AVSNITT 15: Regleringsinformation 
15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöregler / lagar som är specifika för ämnet eller blandningen 
Ingen ytterligare information tillgänglig. 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen ytterligare information tillgänglig. 

 
AVSNITT 16: Annan information 
Fulltext av H-fraser: 
H225   : Mycket brandfarlig vätska och ånga 

H315   : Orsakar hudirritation 
H317   : Kan orsaka en allergisk hudreaktion 
H335   : Kan orsaka andningsirritation 
H402   : Skadligt för vattenlevande liv 
 
Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast för hälsa, säkerhet och 
miljökrav. Det bör därför inte tolkas som att garantera någon specifik egenskap hos produkten. 


