
    PRODUKT SIKKERHETS DATABLAD 
        i.h.t. Direktiv 1907/2006 

 
 

 
Utarbeidet dato: 14.08. 2014. 
Oversatt dato:  5.12.2016. 
 
 

1. Kjemisk produkt og firma identifikasjon  

            

Produktnavn: Xerox Carbonless settlim 
 Padding Adhesive 
 
Bruksområde: Selvseparerende lim for kopisett 
 
Produsent:   Nekoosa Coated Products LLC 
Adresse:   841 Market Street  
    1Nekoosa, WI 
    54457   
Telefon:   1-800-826-4886 
Tlf nødsituasjon, Chemtrec 703-527-3887  
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00 
Epost     
 
Distributør:   Antalis AS, Boks 144 Alnabru, 0614 Oslo Tel.: 23143500 
 
 

2. Fare identifikasjon                  

 
Potensiell helserisiko 
Øye  Mild øyeirritasjon: symptomer kan inkludere rødhet, hevelse, smerte, rift 
Hud:  Mild hudirritasjon (etter lengre tids og gjentatt kontakt): symptomer kan 

inkludere rødhet, hevelse, kløe 
Inntak: Irritasjon i hudvev: Smerte, oppkast, magesmerter, kvalme, blod i oppkast, 

blod i avføring 
Innhalasjon: Ingen spesiell helseeffekt er forventet ved eksponering. I en studie utført av 

3M Industrial Hygiene Services, damputslipp fra dette produktet under 
simulerte forhold ble funnet godt under anbefalte eksponeringsgrenser ved 8 
timers vektet gjennomsnitt (ICH Rpt. No. R-235-92-0) 

Annet: ADVARSEL: Inneholder et kjemikalie som kan fremkalle kreft. (140-88-5) 
(NTP forventet kreftfremkallende, IARC mulig kreftfremkallende 2B Calif. Prop. 
65) 

 ADVARSEL: Inneholder et kjemikalie som kan fremkalle kreft. (50-00-0) (NTP 
forventet kreftfremkallende, ACGIH mistenkt kreftfremkallende A2, IARC trolig 
kreftfremkallende 2A, OSHA listet kreftfremkallende, Calif. Prop.65) 

 
 

3. Sammensetning / innhold        

 
Komponent navn    CAS number  % innhold 
Vann      7732-18-5  40-65 
Akryl Polimer Latex    egen   25-40 



Etanol      64-17-5  10-25 
Isopropanol     67-63-0  1-5 
Polyhydrisk alkohol    50-70-4  1-5 
Etylakrylat     1440-88-5  <0.1 
Formaldehyd     50-00-0  <0.1 
 
 

4. Førstehjelp tiltak                 

 
Inhalering Sørg for frisk luft, om nødvendig – pustehjelp, søk medisinsk 

hjelp. 
Hud Fjern tilsølte klær. Vask med såpe og vann. Ikke bruk 

løsemidler eller tynner. Oppsøk lege hvis symptomer oppstår. 
Øyne Hold øyne åpne og skyll med store mengder vann. Fjern 

kontaktlinser. Oppsøk lege hvis irritasjon vedvarer. 
Inntak/svelge Drikk to glass vann. Oppsøk lege. 
 
 

5. Branntiltak                    

 
Flammepunkt: 81 F (TCC) / 27C 
Egnet slukkemiddel: CO2, pulver, skum tørre kjemikalier.  
Spesielle farer: N/A 
NFPA fareklassifisering 
 Helse:   1 
 Brann:   3 
 Reaktivitet:  0 
 Uvanlig reaktivitet:  Ingen 
OSHA brannfare klasse: Class IC brennbar væske 
 
 

6. Tiltak ved uhell                    

 
Metoder for sanering: Samle opp spill med absorberende materiale.  Send til avfall i 

egnet beholder. Vask lokalene. 
Håndtering: Se pkt 7 
 
 

7. Håndtering og lagring                   

 
Håndtering Ingen spesielle forholdsregler.  
 
Lagring Oppbevares i lukket originalemballasje. Brennbar væske og 

damp. Unngå varme, gnister, åpen flamme og andre kilder for 
antennelse. Ingen røyking ved bruk. 

 
 

8. Eksponering kontroll / personlig beskyttelse                

 
Eksponering kontroll: 
Generell beskyttelse: Vask hendene etter bruk. Ikke spis eller drikk under bruk. 
Teknisk beskyttelse: Tilstrekkelig ventilasjon  
Hygienisk beskyttelse: Normale forholdsregler som ved bruk av kjemikalier.  
Respiratorisk beskyttelse: Ingen spesielle tiltak 



Øye beskyttelse: Unngå øyekontakt 
Hud beskyttelse: Unngå hudkontakt.  
 
Grenseverdier for eksponering på arbeidsplass: 
 
ACGIH - Etanol TWA 1000 ppm 
 TWA 1880 mg/m3 
 
ACGIH - Isopropanol TWA 400 ppm 
 TWA 985 mg/m3 
 
ACGIH – Etylakrylat TWA (skin) 5 ppm 
 TWA (skin) 20 mg/m3 
 STEL (skin) 15 ppm 
 STEL (skin) 61 mg/m3 
 
ACGIH – Formaldehyd CEIL 0.3 ppm 
 CEIL 0.37 ppm 
 
OSHA – Etanol TWA 1000 ppm 
 TWA 1900 mg/m3 
 
OSHA – Isopropanol TWA 400 ppm 
 TWA 980 mg/m3 
 STEL 500 ppm 
 STEL 1225 mg/m3 
 
OSHA – Etylakrylat TWA (skin) 5 ppm 
 TWA (skin) 20 mg/m3 
 STEL (skin) 25 ppm 
 STEL (skin) 100 mg/m3 
 
OSHA – Formaldehyd TWA 1 ppm 
 STEL 2 ppm 
 TWA 0.5 ppm 
 
 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper                 

 
Fysisk form Flytende emulsjon 
Farge Hvit 
Lukt Svak alkohollukt 
pH 3,0 – 5,0 
Damptrykk VP of VOC @ 20C ca. 3,8 mmHg 
Fordampning <1 (Toluene = 1) 
Viskositet 3 9 Centipoise 
Prosent flyktige 84% ved wt. 
Kokepunkt 185 F / 85 C 
Løsbarhet i vann  
 
 
 
 
 



10. Stabilitet og reaktivitet                   

 
Stabilitet: Produktet er stabilt. 
Forhold som skal unngås: n/a 
Farlige polymerisasjoner: ingen 
Farlige dekomponerings produkter: n/a 
 
 

11. Toxikologisk informasjon (gift)            

 
Øyne    se pkt 2 
Hud:    se pkt 2 
Inntak: Irritasjon i hudvev: Smerte, oppkast, magesmerter, kvalme, blod 

i oppkast, blod i avføring. 
 Sentralnervesystemet: hodesmerter, døsighet, svimmelhet, 

muskulær svekkelse, nedsatt koordineringsevne, nedsatt 
reaksjonsevne, utmattelse, sløret syn og tale, skjelvinger, 
kramper 

 Sekundær fare: 
 Blodsykdommer: forlenget svekkelse, utmattelse 
 Anemi: (redusert antall røde blodlegemer eller mengde 

hemoglobin): forlenget svekkelse, utmattelse 
 Lavt blodtrykk: svimmelhet, besvimelse, blindhet 
 Gonade endringer: tap av fruktbarhet, redusert størrelse på 

gonade, sex karakteristiske forandringer 
 Bukspyttkjertel endringer: uvanlig tørste og vektforandringer 
 Aritmy: hjertebank, uregelmessig hjertefrekvens 
 Hjerte endringer: hjertebank, hjerteinfarkt og død. 
 Nyre endringer: redusert urinvolum, blod i urin og ryggsmerter 
 Lever endringer: gul hud (jaundice) og ømhet i øvre mageregion 
 Sentral nevropati: svimmelhet, manglende koordineringsevne, 

synsendringer, følelsesmessige endringer, skjelvinger og 
kramper 

Innhalasjon: Ingen spesiell helserisiko er forventet ved innhalasjons-
eksponering 

 I en studie utført av 3M Industrial Hygiene Services, 
damputslipp fra dette produktet under simulerte betingelser ved 
bruk, ble funnet til å bli langt under anbefalte 
eksponeringsgrenser ved 8 timers tidsvektet gjennomsnitt ( IH 
Rpt. No. R235-92-0) 

 Sekundær fare: 
 Blodsykdommer: forlenget svekkelse, utmattelse 
 Aritmy: hjertebank, uregelmessig hjertefrekvens 
 Hjerte endringer: hjertebank, hjerteinfarkt og død. 
 Nyre endringer: redusert urinvolum, blod i urin og ryggsmerter 
 Lever endringer: gul hud (jaundice) og ømhet i øvre mageregion 
 Sentral nerve system: hodepine, svimmelhet, nedsatt 

koordineringsevne, redusert reaksjonshastighet, sløret tale, 
bevisttløshet 

 Irritasjon (øvre luftveier): sårhet i nese og hals, hoste og nysing 
 
Annen helsefare:  ADVARSEL: Inneholder et kjemikalie som kan forårsake kreft. 

(NTP forventet kreftfremkallende, IARC mulig kreftfremkallende 
2B Calif. Prop. 65) 



ADVARSEL: Inneholder et kjemikalie som kan fremkalle kreft. 
(50-00-0) (NTP forventet kreftfremkallende, ACGIH mistenkt 
kreftfremkallende A2, IARC trolig kreftfremkallende 2A, OSHA 
listet kreftfremkallende, Calif. Prop.65) 

 
 

12. Miljø informasjon                   

 
Ikke fastlagt 
 

13. Avfalls betrakninger                   

 
Tomme beholdere samles for forpakningsgjenvinning / håndteres som farlig avfall. 
 

14. Transport informasjon                   

 
 

15. Lovbestemt informasjon            

 
EPCRA Fareklasse: 
Brannfarlig Trykk  Reaktivitet  Akutt  Kronisk 
Ja  Nei  Nei   Ja  Ja 
 
Flyktige organiske forbindelser:  ca. 210 g/L 
VOC Mindre H2O & fritak løsemidler: ca. 565 g/L 
 
 

16. Annen informasjon                   

 
Opplysningene gitt her er basert på vår aktuelle kunnskap og etter gjeldende regulativ. 
 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. Bruker er ansvarlig 
for å avklare om produktet er egnet til en spesifikk hensikt eller brukerens metode for bruk av 
produktet. Ved tvil eller tvist, kontakt produsent/leverandør og original MSDS på engelsk. 
 


