SÄKERHETSDATABLAD
Enligt (EG) nr 1907/2006, 1272/2008 och ISO 11014-1
1. NAMN PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
PRODUKTNAMN:

Smältlim och Glittersmältlim

ARTIKELNUMMER:

Hela produktgruppen

ANVÄNDNING:

Hobbylim (till smältpistol)

LEVERANTÖR:

Playbox AB
Spångatan 4
343 34 Älmhult

KONTAKTPERSON:

Per-Erik Johnsson
Telefon: 0476 - 602 10
E-post: info@playbox.se

VID OLYCKSFALL:

När det är akut, ring 112 och begär giftinformation.
I mindre akuta fall, ring Giftinformationscentralen (telefon 010-456 67 00).

UTGÅVA: 1

2021-06-08

2. FARLIGA EGENSKAPER
Hälsorisker

Inga. Produkten är inte klassad som hälsoskadlig.

Miljörisker

Inga. Produkten är inte klassad som miljöfarlig.

Brandrisker

Inga. Produkten är inte klassad som brandfarlig.

Fysikaliska/kemiska risker

Risk för brännskador vid kontakt med varmt lim.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Ämnen
EVA-plast
Petroleumharts
PET plastflingor

EG Nr
607-457-0
265-116-8
---

CAS Nr
24937-78-8
64742-16-1
25038-59-9

Halt %
30 – 60 %
30 – 60 %
1-5%

Klassning
Ingen
Ingen
Ingen

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Allmän information

Produkten hettas upp vid normal användning, risk för brännskador.

Inandning

Behandla med frisk luft vid inandning av rök/ångor från limmet.

Hudkontakt

Kyl omedelbart smält lim med kallt vatten. Försök inte ta bort smält lim!
Fortsätt att kyla skadan under minst 15 minuter.

Ögonkontakt

Kyl omedelbart smält lim med kallt vatten. Försök inte ta bort smält lim!
Fortsätt att kyla skadan under minst 15 minuter. Uppsök alltid läkare vid
stänk i ögonen!

Nersväljning

Skölj munnen med vatten och spotta ut. Drick sedan 2 glas mjölk eller vatten
i lugnt tempo. Framkalla inte kräkning!

Läkarkontakt

Kontakta läkare om besvär kvarstår efter behandlingen.
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5. BRANDBEKÄMPNING
Produkten är inte klassad som brandfarlig men den är brännbar. Produkten avger hälsoskadlig rök vid förbränning.
Brand i produkten bör släckas med pulversläckare eller koldioxidsläckare (CO2).

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Produkten är inte klassad som miljöfarlig. Avfall kan sorteras som hård plast eller hushållsavfall.
Undvik kontakt med varmt lim tills produkten har stelnat. Därefter kan spill avlägsnas mekaniskt.

7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering:

Rör aldrig vid varmt lim eller vid limpistolens spets när den är varm. Tvätta
händerna med tvål och vatten efter hantering av produkten.

Lagring:

Förvara produkten kvalt. Skydda produkten från hög värme.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
Speciella skyddsinstruktioner:

Tvätta händerna med tvål och vatten efter hantering av produkten.

Skydd mot inandning:

Normal ventilation räcker vid avsedd användning.

Skydd av ögonen:

Använd skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Skydd av huden:

Använd värmetåliga skyddshandskar vid risk för stänk på huden.

Hygieniska gränsvärden:

Inga relevanta gränsvärden vid avsedd användning.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Produktbeskrivning:

Smältlim. Produkten har fast form vid rumstemperatur.

Lukt:

Svag.

Smältpunkt:

80 – 90 °C.

Flampunkt:

Produkten är inte klassad som brännbar.

Löslighet:

Inga data tillgängliga.

Lösningsmedel:

Inga data tillgängliga.

Tungmetaller:

Innehåller inga tillsatta metaller.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkten är stabil vid rumstemperatur och vid normal hantering. Plaster avger irriterande rök vid förbränning.
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Inandning:

Ångorna från varmt lim kan irritera luftvägarna.

Hudkontakt:

Varmt lim kan orsaka brännskador.

Ögonkontakt:

Varmt lim kan orsaka brännskador.

Förtäring:

Förtäring av stora mängder kan orsaka illamående.

Toxikologiska data:

Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig.

12. EKOLOGISK INFORMATION
Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Produkten stelnar snabbt till fast form när uppvärmningen upphör.
Undvik att spola ner produkten i avloppet eller att sprida den i naturen.

13. AVFALLSHANTERING
Avfall kan behandlas som hård plast eller hushållsavfall enligt Avfallsförordningen.

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten omfattas inte av reglerna för transport av farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Klassificering:
Riskklasser:
Skyddsklasser:
Farosymboler:

Ej märkningspliktig.
Ingen
Ingen
Ingen

16. ANNAN INFORMATION
Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad bygger på kända data om produkten och på gällande svenska lagkrav när
dokumentet publicerades. Användarens hantering av produkten ligger utanför våra kontrollmöjligheter och
informationen i säkerhetsdatabladet lämnas utan några uttalade eller underförstådda garantier. Det är viktigt att
produkten hanteras med sunt förnuft och på det sätt som Playbox AB anvisar.

Revisionsöversikt
Utgåva
2021-06-08

Utfärdad:

2021-06-08

Utfärdare
Ulf Lindeberg

Ändringar
Första utgåvan.
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