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1. Identifiering av ämnet / materialet och leverantören 
Handelsnamn Martech 04 Primer  

Produkttyp: Primer 

Användningsbegränsning:  Får ej användas av barn under 18 år. 

Speciell utbildning: Ingen, förutom kännedom om produktens ev. farliga  

 egenskaper. 

Återförsäljare Martech A/S 

Adress: Kliplev Erhvervspark 15 

postnummer och ort: 6200 Åbenrå 

telefon: +45 7468 7711 

telefax: +45 7468 8468 

Gifttelefon: 3531 6060 

 

2. Sammansättning/ upplysning om ämnen som ingår 
Nr Ingrediensnamn Cas nr.   Einecs Koncentration vikt % Riskklass/ Anm. 
1 Toluen 108-88-3 2026259 1-5 F,Xn,R11-20 

2 Tetraetylisicat 78-10-4 2010838 1-5 Xn,R20-36/37 

3 Titanium-tetrabutanol 5593-70-4 2270068 5-10 Xi,R36/38 
4 C7-C10 Isoalkaner 90622-56-3 2924585 50-100 F,R11,Xi,R38,N,50/53;65-67 

 

Teckenförklaring: 
Tx = mycket giftigt, T = Giftigt, C = Frätande, Xn = Hälsofarligt, Xi = Lokalirriterande, IK = Ej klassificeringspliktigt, 

E = Explosivt, O = Brandnärande, Fx = Ytterst brandfarligt, N = Miljöskadligt, M = Mutagen A = Allergiframkallande 

K = cancerframkallande, R = Reproduktionsskadligt. 

 

3. Riskidentifiering 
kodnr:  1993:3-3 

 

                                                                     
Mycket brandfarligt                                            Hälsoskadligt                                                      Miljöfarligt 
 

4. Första hjälpen insatser 

Allmänt: Om du är osäker, kontakta läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkningar om 

patienten är medvetslös eller har kramper. 

Hudkontakt: Torka först huden. Använd vatten och tvål samt hudcreme. 

Ögonen: Skölj genast med vatten ca 10 min. Kontakta därefter läkare. 

Inandning: Frisk luft och vila ! 

Om det svalts: Framkalla inte kräkningar, ge vätska att dricka. 

Brännskador: Skölj med vatten som andra brännskador. Om läkare ska kontaktas, avvakta 

med att skölja tills läkaren har övertagit behandlingen.  

 

5. Brandbekämpning 
Använd: Skum, koldioxid eller vattenånga. Inte vattenstråle eftersom detta kan göra att 

branden sprider sig. 

Skyddsutrustning: Andningsskydd med lufttillförsel mot hälsofarliga bränder. 
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6. Förhållningsregler gällande utsläpp vid olyckor 
Skydd av personer: Var uppmärksam på brand- och explosionsrisken. Ta bort saker som 

kan ge upphov till brand. Vid stora utsläpp ska man tänka på skyddsutrustningen, se 

punkt 8. 

Miljöskydd: Spill får ej ledas ut i avloppet eller liknande. Om skadan är skedd ska 

miljövårdsmyndigheten kontaktas. 

Spill: Sug upp med sågspån eller liknande. Små mängder torkas upp med en trasa eller 

papper som slängs i sluten behållare. Se punkt 13. 

 

7. Hantering och förvaring 
Hantering: God ventilation, produkten får inte användas i närheten av öppen låga. Rökning 

är inte tillåtet. 

Förvaring: På en torr plats med god ventilation enligt räddningstjänstens tekniska 

föreskrifter. 

Emballage: I tättslutande originalemballage . 

 

8. Exponeringskontroll och personligt skydd: 

Organisera arbetet så att du undviker direktkontakt med produkten. Se till att det finns god 

ventilation i lokalen och använd andningsmask i enlighet med kodnumret. 

Det kan vara nödvändigt med skyddsglasögon om man sprutar primern. 

Skydda händerna med gummi- eller plasthandskar. 

Skydda huden med arbetskläder. Om man sprutar bör man använda skyddsdräkt. 

Gränsvärden i enlighet med arbetsskyddsföreskrifter.                             A okt. 2000 
Toluen  CAS. Nr: 108-88-3 Gränsvärde : 25ppm,94mg/m3 

 

9. Fysiskt-kemiska egenskaper 

Tillståndsform: Vätska 

Färg:  Färglös 

Lukt:  Lösningsmedel 

Täthet: 0,76 g/cm3 

Explosionsområde %-% : Nedre 0,9 övre 7 vol% 

Flampunkt: 9° C 

Kokpunkt: 116-142° C 

 

10. Stabilitet 

Stabilt vid normal hantering. 

 

11. Toxikologiska upplysningar ( hälsofarliga egenskaper ) 

Inandning: Produkten avger lösningsånga. Inandning kan förorsaka huvudvärk, trötthet och 

yrsel. Långvarig inandning av hög koncentration (jfr hygieniska gränsvärden) kan förorsaka 

bestående skador på det centrala nervsystemet. 

Ögonkontakt: Stänk i ögonen kan orsaka sveda och irritation. 

Hudkontakt: Torkar ut huden, ger rodnad, ev. sprickor i huden och vid långvarig kontakt 

även eksem. 

Om det svalts: Om lösningsmedlet kommer ner i lungorna vid t.ex. kräkningar kan detta 

medföra kemiska lungskador. 

 

 



    Leverantörsbruksanvisning  Martech 04 Primer  01/01/2005 

 3 

12. Miljöupplysningar 
Produkten får inte släppas ut i avloppet eller i vattendrag.  

Innehåller C7-C10 Isoalkaner. Ämnet är miljöfarligt. 

 

13. Avfallshantering 

Rester av produkten ska lämnas till speciell avfallsanläggning. 

Fullständigt torr produkt kan i mindre mängder hanteras som normalt industriavfall. 

Avfallstyp:  C.    Avfallskort:   3.51.   EAK-kod: 080409  

 

14. Transportupplysningar 

Transportbeteckning 

Adr.  ( Väg ) / RID ( Bana ) 

UN nr.:  1263   

Klass:        3 Packgrupp ll 

Litra:      5b   

 

IMDG ( SJÖ )  

UN nr.: 1263  EMS 3-05 

Klass      3,2  MFAG 313  

Packgrupp    ll   
 

IATA ( FLYG )  

UN nr.:  1263  Farligt gods             JA 

Klass        3   

Emballaggrupp    ll 

 

                                                              
Mycket brandfarligt              Hälsoskadligt                                            Miljöfarligt  
 

 

15. Upplysningar om reglering 
 

Klassificering/märkning 
Mycket brandfarligt. Irriterar huden. Farligt, kan ge lungskada vid inandning. Innehåller 

organiska lösningsmedel som kan ge upphov till yrsel eller trötthet. Giftigt för organismer 

som lever i vatten. Kan ge upphov till påverkan i vattenmiljön under längre tid. Bör förvaras 

oåtkomligt för barn. Emballaget ska förvaras på en plats med god ventilation. Rökning 

förbjuden. 

Vidta åtgärder för att undvika statisk elektricitet. Innehåller ämnen som inte absorberas av 

kol, använd andningsmask med lufttillförsel. Innehåller organiska lösningsmedel. Undvik 

kontakt med hud och ögon. Om det sväljs, undvik att framkalla kräkning. Kontakta läkare 

omedelbart. Emballage och rester ska hanteras som farligt avfall. 

Kod NR: 1993:3-3 
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16. Andra upplysningar 

Ursprungsdatum:  2004 -12-01 

Texter till R-meningar i avsnitt 2 

11- Mycket brandfarligt 

20- Farligt vid inandning 

36- Irriterar ögonen 

37- Irriterar andningsorganen 

38- Irriterar huden 

65- Farligt, kan ge lungskada vid inandning 

67- Ånga kan ge upphov till trötthet och yrsel 

50/53 Mycket giftigt för organismer som lever i vatten. Kan förorsaka oönskad påverkan i 

vattenmiljön under lång tid.  

 

  

 

  

 


