
Öryggisblöð
Samkvæmt reglugerð nr. 1027/2005 og tilskipunum 91/155/EEC og 67/548/EEC.

1. Söluheiti efnis eða vörutegundar. Nafn, heimilisfang og sími íslensks
framleiðanda, innflytjanda eða seljanda.

Söluheiti vöru: SIKABOND T2
Vörunúmer: 86918404
Notkun: Límefni

Dreifingaraðili: BYKO hf., Skemmuvegur 2, 200 Kópavogur, sími 515-4000

Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla: sími 112

2. Samsetning/upplýsingar um innihald.

CAS-nr.: EB-nr.: Efnaheiti Styrkur %: Hættuflokkun
64742-82-1 265-185-4 Hrábensín, brennist.sneytt með H 1-2,5 % Xn,N H10,65,51/53,66,67
1330-20-7 215-535-7 Xylen 2,5-10 % Xn H10,20/21,38
101-68-8 202-966-0 4,4-metýlendífenýldíísósíanat 0,1-1% Xn 20,36/37/38,42/43

Texti hættusetninga – sjá lið 16.

3. Varúðarupplýsingar.

Efni sem geta haft heilsuspillandi áhrif við langvarandi notkun eða við
snertingu, innöndun eða inntöku í eitt skipti.

4. Skyndihjálp.

Við innöndun: Ef einstaklingur finnur til óþæginda eða andþrengsla skal fyrst fara út í
fríkst loft, ef til vill fara til læknis.

Snerting við húð: Fyrst skal þrífa efnið af með sápu og skola svo með volgu vatni. Leita
skal læknis ef þörf krefur.

Snerting við augu: Ef efnið fer í augu skal skola augun með vatni í 15 mín, kalla skal strax
til læknis.

Við inntöku: Ekki skal framkalla uppkast, ef það gerist skal viðkomandi leggjast
niður, leita skal strax eftir lækni.

5. Bruni/aðferðir við að slökkva eld.

Efni/aðferðir: Heppileg slökkviefni eru alkohólþolin froða, duft, kolsýra eða vatnsúði.
Efni sem geta losnað: Kolmónoxíð (CO), koldíoxíð (CO2).
við bruna:
Sérstök hætta: Ekki skal birgja eldinn þannig að ekki komist súefni að honum.
Frekari uppl.: Brunarústir skulu fjarlægðar samkvæmt settum umhverfisreglum.

6. Efnaleki.

Ef einhver veikist eða slasast sökum efnaleka skal koma þeim einstaklingi í ferskt loft og á
öruggan stað. Ef efnið kemst í vatn, skolp eða affall skal reyna að halda mengun í lágmarki.
Þegar efninu hefur verið safnað saman skal því eytt í samræmi við punkt 13, förgun.



7. Meðhöndlun og geymsla.

Meðhöndlun: Leiðbeiningar um örugga meðferð efnisins kemur fram í punkt 8. Það skal reyna
að hafa góða loftræstingu þar sem efnið er notað.
Fara skal eftir bruna- og sprengjuöryggisreglum, ekki skal hafa efnið nálægt
einhverju sem getur orsakað eld – reykingar eru bannaðar í kringum efnið.

Geymsla: Geymsluaðili skal geyma vöruna í þurrum, köldum og loftræstum stað. Þegar
vara er geymd í miklu magni, þ.e. á stórum lager skal viðbúnaðarstig vera hátt
og fylgja skal öllum reglum sem snúa að brennanlegum úrgang.
Leiðbeiningar um lagerhald segir að ekki má geyma vöruna nálægt matvöru,
drykkjarvöru eða dýrafóðri.

8. Eftirlit með mengun/persónulegur hlífðarbúnaður.

Mengunarmörk:
4,4-metýlendífenýldíísósíanat

101-68-8 GV 0,05 mg/m3

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanat
4098-71-9 GV 109 mg/m3

Xylen
1330-20-7 GV 0,05 mg/m3

Persónuhlífar:
Öndunargrímur: -
Fyrir augu: Nota skal öryggisgleraugu.
Fyrir hendir: Nota skal plasthanska.
Fyrir húð: Vera skal í góðum hlífðarfatnað sem kemur í veg fyrir að efnið komi

við húð einstaklingsins.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar.

Ástand/útlit/lykt: Massi/margir litir/lyktarlaust
Sýrustig (pH): -
Bræðslumark: -
Suðumark: > 150 °C
Blossamark: 80°C DIN 53213
Hætta á sjálfíkveikju: > 200°C
Sprengimörk; neðri – efri: -
Eldnærandi eiginleikar: -
Gufuþrýstingur: -
Seigja: -
Eðlisþyngd: ca. 1,2 g/cm3 við 23°C
Leysanleiki; í vatni: Ekki hægt að leysa upp í vatni.

log Pow: -

10. Stöðugleiki og hvarfgirni.

Það er ekkert hættulegt stöðugleika efnisins eða þegar það hvarfast við eitthvað efni.

11. Eiturfræðilegar upplýsingar.

Fram geta komið ofnæmiseinkenni hjá viðkvæmi fólki við snertingu á efninu.

Snerting við húð: Getur orsakað kláða.
Snerting við augu: Getur orsakað óþægindi.
Við innöndun: Getur orsakað óþægindi.
Við inntöku: Getur verið heilsuspillandi



12. Hættur gagnvart umhverfinu.

Varan er vatnsmengandi Hún skal ekki komast í skolp, vatnsföll eða vatnsuppsprettur. Ef
varan er orðin hörð er hún samt sem áður jafn skaðleg umhverfinu.

13. Förgun.

Förgun vörunnar: Það skal losa vöruna samkvæmt þar til gerðum reglugerðum.
Förgun umbúða: Ef umbúðir eru tómar er hægt að fara með þær í endurvinnslu. Umbúðir

sem ekki er hægt að tæma skal losa eins og segir að ofan um förgun
vörunnar.

14. Flutningur. Efnið fellir ekki undir reglur um flutninga á hættulegum farmi

Flutningur . landi: ADR / RID flokkur: UN-no.: Númer og bókstafur:
Nafn efnis:
Varúðarmerki:

Flutningur . sj.: IMDG flokkur: UN-nr.: Pökkunarflokkur:
Ems: MFAG:
Nafn efnis:
Varúðarmerki: Sjávarmengandi:

Flutningur . lofti: ICAO/IATA Class: UN-nr.: Pökkunarflokkur:
Nafn efnis:
Varúðarmerki:

Vinnueftirlit ríkisins gefur upplýsingar um reglur um flutninga á hættulegum efnum.

15. Upplýsingar um lög, reglugerðir eða reglur sem varða notkun efnisins eða
vörutegundarinnar.

Varnaðarmerkingar skv. reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilskipunum ESB:

Varnaðarmerki: Xn – hættulegt heilsu

Inniheldur: 4,4-metýlendífenýldíísósýanat

H - setningar: H42 Getur orsakað ofnæmi við innöndun.
V - setningar: V23 Varist innöndun lofttegundar/reyks/gufu/úða

V45 Leitið umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika
verður vart; sýnið umbúðamerkingarnar ef unnt er.

Sérstakar uppl.: Inniheldur ísósýanat

Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:
Reglugerð nr. 553/2004 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum
efna á vinnustöðum.



16. Aðrar upplýsingar.

Gert þann: 30.05.2007

Gert fyrir: BYKO hf., Skemmuvegur 2, 200 Kópavogur, sími 515-4000

Texti hættusetninga sem koma fram í lið 2:
H10 Eldfimt
H20 Hættulegt við innöndun.
H20/21 Hættulegt við innöndun og í snertingu við húð
H23/24/25 Eitrað við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku
H36/37/38 Ertir augu, öndunarfæri og húð
H38 Ertir húð
H42 Getur valdið ofnæmi við innöndun
H42/43 Getur valdið ofnæmi við innöndun og í snertingu við húð
H51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í
vatni
H65 Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku
H66 Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð
H67 Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima

Annað: Þeir sem vinna með efnið þurfa að vera upplýstir um hættulega eiginleika þess
og um nauðsynlegar varúðarráðstafanir við meðhöndlun. Tryggja þarf
nauðsynlegar persónuhlífar og öryggisbúnaður sé fyrir hendi.


