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Dato: 19.03.2007   Revisionsdato:     
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. 
Produktnavn:   TCnano Vinduesglas 
Pr-nr.:     
    
Leverandør:   TCnano ApS 
Adresse:    Gladsaxevej 356 
Postnr./by:   2860 Søborg 
Telefon:    7026 5660 
Web-site:   www.tcnano.dk 
 
Varetype og anvendelsesområde: Forsegler til vinduesglas. 
 
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer. 
Navn   CAS-nr:  EINECS  Vægt%  Faresymbol R-sætninger 
Ethanol   64-17-5  200-578-6 >75  F  11 
 
Se afsnit 16 for R-sætningernes tekst. 
 
3. Fareidentifikation. 

      
Meget brandfarlig  
 
Produktet virker affedtende på huden. Indeholder organisk opløsningsmiddel. 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger. 
Generelt: 
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs 
eller har kramper. 
 
Indånding:  Søg ud i frisk luft. Kontakt læge ved vedvarende ubehag/irritation.  
Øjenkontakt: Skyl straks med vand. Spil øjet godt op. Ved vedvarende irritation opsøges læge. 
Hudkontakt:  Huden vaskes grundigt med vand. Ved vedvarende irritation opsøges læge. 
Indtagelse:  Skyl munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Opsøg  
   læge.  
Forbrænding:  Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er  

fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig,  
fortsættes skylningen, indtil lægen har overtaget behandlingen. 

Oplysning til læge: Følgende symptomer kan forekomme: Kvalme, opkastning, hovedpine,   
  svimmelhed.  
   Symptomatisk behandling. 

 
5. Brandbekæmpelse. 
Brandslukningsmidler:  Vandspraystråle, skum, pulver eller CO2. Udsatte beholdere afkøles med  
    vand. 
Brand og eksplosionsfarer:  Under brand kan der dannes carbonoxider. 
Personlig beskyttelse:  Brandslukningspersonel skal bære fuldt beskyttelsesudstyr og lufttilført  

åndedrætsværn. 
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6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld. 
Personlig beskyttelse: Fjern evt. antændelseskilder. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.  
Miljøbeskyttelse: Undgå udledning af større mængder til vandveje, grund- og overfladevand.  
Opsamlingsmetoder:  Spild opsuges med absorberende middel/klude til egnede beholdere for  

bortskaffelse (se afsnit 13). 
 

7. Håndtering og opbevaring. 
Håndtering: Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig  
  effektiv ventilation. Se afsnit 8 for personlige værnemidler. Hold emballagen lukket når  
  ikke i brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Hold produktet på afstand  
  af antændelseskilder. 
Opbevaring: Opbevares i tæt lukket originalemballage. Skal beskyttes mod direkte sollys.  Må ikke  

opbevares sammen med oxidationsmidler og brandbare stoffer. Undgå varme- og  
antændelseskilder. 
 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. 
Foranstaltninger:  Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Følg gode hygiejniske rutiner ved  håndtering 

af produktet.  
Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets grænseværdiliste dateret april 2005. 
Ethanol:   1000 ppm   1900 mg/m3    
 
Personlige værnemidler:  
Åndedrætsværn:  Ved utilstrækkelig ventilation anbefaler leverandøren brug af åndedrætsværn med 
   filtertype A. 
Øjenværn:  Anvend beskyttelsesbriller for at undgå sprøjt i øjnene. 
Beskyttelse af hænder: Bær opløsningsmiddel bestandige beskyttelseshandsker (Viton). Handskerne skal  
   vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning far  
   andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads. 
Beskyttelse af huden: Bær evt. særligt arbejdstøj. 

 
9. Fysisk-kemiske egenskaber. 
Fysisk tilstand:   væske 
Lugt:    alkohol 
Farve:    farveløs 
pH-værdi:   10 % i vand ; 3-3,5 
Flammepunkt:   10.6 °C (lukket digel) 
Eksplosionsgrænser:  3.5 - 15.0 Vol% (opløsningsmiddel) 
Vægtfylde:   0.793 g/ml 
Vandopløselighed:  Opløselig. Opløselig i de fleste organiske opløsningsmidler 
Viskositet:   2.12 mPas 
Indhold af opløsningsmidler: >75% 
Damptæthed:   dampene er tungere end luft  
 
10. Stabilitet og reaktivitet. 
Forhold der bør undgås:  Gnister, åben ild, statiske udledninger.  
Materialer der bør undgås: Oxidationsmidler. 
Farlige nedbrydningsprodukter: Stabilt ved stuetemperatur. 
 
 
 
 
 
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber). 
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Indånding: Følgende symptomer kan forekomme: Kvalme, opkastning, hovedpine,    
 svimmelhed.  Høje dampkoncentrationer kan virke bedøvende.  
Hudkontakt: Produktet virker affedtende på huden. Svagt irriterende. 
Øjenkontakt: Stof i øjnene kan forårsage svag irritation. 
Indtagelse: Ingen data angivet. 
 
12. Miljøoplysninger. 
Undgå forurening af kloakker og vand.  
Produktet er biologisk nedbrydeligt. 
 
13. Bortskaffelse. 
Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi. 
 
EAK-kode: 07 03 04 
 
14. Transportoplysninger. 
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG 
for søtransport. 
 
ADR/RID-klasse: 3  UN-nr.: 1170   Pkg.gr.: II  Fareetiket: 3 
Godsbetegnelse (teknisk navn): Ethanol opløsning 
 
Begrænsede mængder (ADR) LQ4: max indvendig emballage 3 liter, max 30 kg pr. kolli (ikke farligt gods) 
 
IMDG-Klasse: 3  UN-nr.: 1170  Pkg.gr.: II  EMS: F-E,S-D 
Godsbetegnelse (teknisk navn):  Ethanol solution 
 
15. Oplysning om regulering. 
I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, samt leverandørens selvvurdering 
er produktet mærket som følger: 
 

      
Meget brandfarlig  
 
Indeholder: Ethanol 
 
R-sætninger:  11- Meget brandfarlig.  
S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn. 
  7- Emballagen skal holdes tæt lukket. 

16- Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt 
Pr-nr.:    
 
Nationale bestemmelser: 
Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år jfr.  

Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde. 
 Krav til særlig uddannelse: Ingen udover information om produktets farlige egenskaber. 
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16. Andre oplysninger. 
Ethanol er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.  
 
 
R-sætninger afsnit 2: 
11- Meget brandfarlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på 
EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i 
dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet i afsnit 1, ligesom 
det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens 
ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes 
som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets 
egenskaber. 


