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1. Kjemisk produkt og firma identifikasjon  

            

Produktnavn:   IDEM ADHESIVE / IDEM SETTLIM 
 
Bruksområde: Lim for separasjon av selvkopierende kopisett 
 
Produsent:   Idempapers SA 
Adresse:   Rue d’Asquempont 1460 Ittre 
    Belgia    
Telefon:    
Tlf nødsituasjon, kontortid +32 67 644 379 (kontortid) 
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00 
Epost    christophe.allard@idempapers.com 
 
Distributør:   Antalis AS, Boks 144 Alnabru, 0614 Oslo Tel.: 23143500 
 

2. Fare identifikasjon                  

 
Ufarlig preparat i følge EU direktivet. 
 

3. Sammensetning / innhold        

 
Dette er et vannbasert papirlim, hovedsakelig bestående av: 
 
Vannbasert dispersjon av selvbindende akryl copolymer 
Vannbasert dispersjon av en vinyl acetate homopolymer 
 

4. Førstehjelp tiltak                 

 
 
Inhalering Sørg for frisk luft, om nødvendig søk medisinsk hjelp. 
Hud Fjern tilsølte klær. Vask med såpe og vann. Oppsøk lege hvis 

symptomer oppstår. 
Øyne Hold øyne åpne og skyll minst 15 min med store mengder vann. 

Fjern kontaktlinser. Oppsøk lege. 
Inntak/svelge Ikke fremkall brekning. Oppsøk lege. 
Generelt  Ved enhver tvil, eller hvis symptomer vedvarer, oppsøk lege 
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5. Branntiltak                    

 
Produktet er ikke brennbart. 
 

6. Tiltak ved uhell                    

 
Personlig beskyttelse: Se pkt 8 
Miljøtiltak: Unngå å slippe ut i avløp, jord eller overlfatevann. 
 For avfall, se pkt 13 
Metoder for sanering: Samle opp spill med ikke brennbart absorberende materiale. 

Store mengder samles i beholder som merkes godt og fjernes. 
 

7. Håndtering og lagring                   

 
Håndtering Ingen spesielle forholdsregler. Alminnelig god «husbruk». 
 
Lagring Oppbevares i originalemballasjen, unngå aluminium og 

kobberbeholdere. Oppbevares i tørre, godt ventilerte lokaler. 
Oppbevares mellom +5 og +35C. Unngå frost og direkte sollys. 

 

8. Eksponering kontroll / personlig beskyttelse                

 
Grenseverdier for eksponering på arbeidsplass 
 

Komponent: CAS No Verdi  Type Rev.dato Basis 

Formaldehyd 50-00-0 2.5mg/m3 TWA 01 2005 EH40 

 
Eksponering kontroll: 
Generell beskyttelse: Produktet kan inneholde lave nivåer av VOC eller ammonium 

som kan fordampe ved bruk og tørking 
Teknisk beskyttelse: Tilstrekkelig ventilasjon slik at grenseverdier ikke overskrides 
Hygienisk beskyttelse: Normale forholdsregler som ved bruk av kjemikalier. Unngå 

kontakt med mat, drikke og tobakk. 
Respiratorisk beskyttelse: Ingen spesielle tiltak 
Øye beskyttelse: Sikkerhetsbriller 
Hud beskyttelse: Hvis mulighet for mye sprut, benytt vanntett overbekledning og 

støvler. 
 
 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper                 

 
Fysisk form Flytende 
Farge Hvit 
Lukt Svak ester 
Densitet 0,9-1,1g/cm3,  
Løsbarhet i vann Blandbar i alle forhold 
 
 

10. Stabilitet og reaktivitet                   

 
Stabilitet: Produktet er stabilt under anbefalte oppbevaringsforhold 
Forhold som skal unngås: Unngå sterke syrer og alkalier, eller sterke oksiderende stoffer 
Farlige dekomponerings produkter: Karbondioksid og monoksid 



 

11. Toxikologisk informasjon (gift)            

 
Ingen kjente toxikologiske effekter 
 
 

12. Miljø informasjon                   

 
Produktet er ikke klassifisert som farlig for miljøet ifølge europeiske regler. 
 

13. Avfalls betrakninger                   

 
Tomme beholdere samles for forpakningsgjenvinning / håndteres som farlig avfall. 
Unngå at stoffet kommer ut i avløp, vannkilder eller jord. 
 

14. Transport informasjon                   

 
Ikke klassifisert i hht transport regulativer (som ADR/RID etc) 
 

15. Lovbestemt informasjon            

 
Produktet er ikke merket som farlig i hht EU direktiv for farlige stoffer. 
 
 

16. Annen informasjon                   

 
 
Opplysningene gitt her er basert på vår aktuelle kunnskap og etter gjeldende regulativ 
 907/2006/EC. Informasjonen i dataarket er ment som en beskrivelse av  
sikkerhetskravene for vårt produkt; det er ikke ansett som en garanti med hensyn til  
produktets egenskaper. Ved tvil, kontakt produsent/leverandør. 
 


