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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1 Produktbeteckning 

Handelsnamn 
 

: Elan-tech® PU 585 
 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från 

Användning av ämnet eller 
blandningen 
 

: Casting Resin 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag : ELANTAS Europe S.r.l. 
Strada Antolini 1  
43044  Collecchio 
IT 

Telefon : +3907363081 
Telefax : +390736402746 
E-postadress  
 

: msds.elantas.europe@altana.com 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

+39 0736 3081 (8-17 h) 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 

Ej något farligt ämne eller blandning. 

2.2 Märkningsuppgifter 

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 

Ej något farligt ämne eller blandning. 
 

Tilläggsmärkning: 

EUH210 .Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 
EUH208 Innehåller: 3-aminopropyldimetylamin. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

2.3 Andra faror 

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och 
toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller 
högre. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.2 Blandningar 

Kemisk natur : Polyether/polyesther polyol based mixture  
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Farliga komponenter  

Kemiskt namn CAS-nr. 
EG-nr./Lista 
Registreringsnummer 

Klassificering 
(FÖRORDNING 
(EG) nr 1272/2008) 

Koncentration 
(%) 

Glycerol, propoxylated 25791-96-2 
 

Acute Tox.4; H302 >= 12,5 - < 20 

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16. 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmän rekommendation 
 

:  Håll den skadade varm och på en lugn plats. 
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. 
Tag genast av nedstänkta kläder. 
 

Vid inandning 
 

:  Flytta ut i friska luften. 
Håll patienten varm och i vila. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår. 
 

Vid hudkontakt 
 

:  Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten. 
Använd INTE lösningsmedel eller thinner. 
Om det har kommit på kläderna, ta av kläderna. 
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare. 
 

Vid ögonkontakt 
 

:  Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under 
ögonlocken, i minst 15 minuter. 
Om ögonirritation består, kontakta en specialist. 
Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att 
avlägsna. 
 

Vid förtäring 
 

:  Låt vila. 
Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan. 
Håll andningsvägarna fria. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår. 
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom : irriterande effekter 
Tårflöde 
Rodnad 
 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Behandling 
 

: Första hjälp förfarandet skall upprättas i samarbete med 
företagsläkaren. 
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel 
 

:  Skum 
Sand 
Koldioxid (CO2) 
Vattendimma 
 

Olämpligt släckningsmedel 
 

:  Vattendimstråle 
 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Särskilda risker vid 
brandbekämpning 
 

:  Trycket i förslutna behållare kan öka under inverkan av hetta. 
Kyl förslutna behållare utsatta för brand med vattendimma. 
 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Särskild skyddsutrustning för 
brandbekämpningspersonal 
 

:  Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av 
omgivningen som andningsskydd. Använd personlig 
skyddsutrustning.  
 

Ytterligare information 
 

:  Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala 
förhållanden och omgivande miljö. 
Evakuera omedelbart peronalen till säkra platser. 
Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvattnet eller 
grundvattnet. 
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt 
föreskrift. 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Personliga skyddsåtgärder 
 

:  Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 
och 8. 
Evakuera personal till säkra platser. 
Använd personlig skyddsutrustning. 
Säkerställ god ventilation. 
Informera de ansvariga myndigheterna vid gasläckage eller 
vid utsläpp till vattendrag, mark eller avlopp. 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Miljöskyddsåtgärder 
 

:  Tillåt ej okontrollerat miljöutsläpp av produkten. 
Försök att förhindra att materialet kommer ut i avlopp och 
vattendrag. 
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej 
kan begränsas. 
 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder :  Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, 
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 kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). 
Valla in och samla upp spill med icke brännbart 
absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) 
och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enlig 
lokala / nationella regler (se avsnitt 13). 
Samla upp och för över till rätt märkta behållare. 
 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 

För personligt skydd se avsnitt 8. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 

Råd för säker hantering 
 

: Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. 
Undvik inandning, förtäring och kontakt med hud och ögon. 
Använd personlig skyddsutrustning. 
 

Råd för skydd mot brand och 
explosion 
 

:  Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och 
antändningskällor.  
 

Åtgärder beträffande hygien 
 

:  Ordna med lämplig ventilation. Tvätta händer och ansikte före 
raster och omedelbart efter hantering av produkten.  
 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Krav på lagerutrymmen och 
behållare 
 

:  Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl 
ventilerad plats. Förvara i rätt märkta behållare. För att behålla 
produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus.  
 

Råd för gemensam lagring 
 

: Förvara produkten och den tomma behållaren åtskilt från 
värme och antändningskällor. 
Förvaras åtskilt från mat- och dryckesvaror. 
 

Övrig data 
 

:  Stabil vid normal temperatur och tryck.  
 

7.3 Specifik slutanvändning 

Specifika 
användningsområden 
 

:  Se i de tekniska anvisningarna för användningen av 
ämnet/blandningen. 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1 Kontrollparametrar 

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden. 

8.2 Begränsning av exponeringen 

Tekniska åtgärder 

Effektivt frånluftssystem 
effektiv ventilation i alla arbetsutrymmen 



SÄKERHETSDATABLAD 
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 

 

  

Elan-tech® PU 585 

Version 4.0 SDB_SE Revisionsdatum 30.11.2019 Tryckdatum 01.12.2019  

 

5 / 10 

Personlig skyddsutrustning 

Ögonskydd :  Bär inte kontaktlinser. 
Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med 
EN166 
 

Handskydd 
    Material :  Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374. 
 
Hud- och kroppsskydd :  Skyddsdräkt 

 
Andningsskydd :  Använd andningsskydd om det inte finns tillräcklig lokal 

utblåsningsventilation eller om exponeringsutvärderingen visar 
att värdena är inom acceptabla gränsvärden. 
Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter. 
Utrustning bör uppfylla EN 14387 
Vidta tekniska åtgärder för att klara de hygieniska 
gränsvärdena. 
Detta kan nås genom god allmänventilation och - om praktiskt 
möjligt - med användning av punktutsug. 
 

Skyddsåtgärder :  Undvik kontakt med huden. 
Använd lämplig skyddsutrustning. 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende 
 

: vätska 
 

Färg 
 

:  ljusgul 
 

Lukt 
 

:  svag 
 

Lukttröskel 
 

:  ej fastställt  
 

pH-värde 
 

: ej fastställt  
 

Smältpunkt/fryspunkt 
 

: Inte tillämpligt  

Kokpunkt/kokpunktsintervall 
 

: > 200 °C 
 

Flampunkt 
 

: > 100 °C 
 

Avdunstningshastighet 
 

:  ej fastställt  

Övre explosionsgräns 
 

: Inte tillämpligt  

Nedre explosionsgräns 
 

: Inte tillämpligt  

Ångtryck 
 

: Inte tillämpligt  
 

Relativ ångdensitet 
 

: ej fastställt  
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Densitet 
 

: 1,01 g/cm3 (25 °C) 
 
 

Bulkdensitet 
 

: ej fastställt  
 

Löslighet 
Löslighet i andra 
lösningsmedel 

 

: ej fastställt 
 
 

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 
 

: Ingen tillgänglig data  
 

Antändningstemperatur : Inte tillämpligt  
 

Självantändningstemperatur : Inte tillämpligt  
 

Termiskt sönderfall 
 

:  Metod: Ingen tillgänglig data 
 
 

Viskositet 
Viskositet, dynamisk 

 
: 600 - 900 mPa.s (25 °C) 

 
 

Viskositet, kinematisk 
 

: ej fastställt  
 

Explosiva egenskaper 
 

: Inte tillämpligt  

Oxiderande egenskaper 
 

: Inte tillämpligt  

9.2 Annan information 

Ytspänning 
 

: ej fastställt 
 

Sublimeringspunkt 
 

: Inte tillämpligt  

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. 

10.2 Kemisk stabilitet 

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

Farliga reaktioner 
 

:  Reagerar med följande ämnen: 
Isocyanater 
Håll avskilt från oxiderande medel och sura eller alkaliska 
produkter. 
 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 

Förhållanden som ska 
undvikas 

: Ingen sönderdelning vid användning som föreskrivet. 
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10.5 Oförenliga material 

Material som skall undvikas 
 

:  Får ej blandas med oxiderande ämnen. 
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 

Farliga 
sönderdelningsprodukter 
 

: Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt 
anvisningarna. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet 

Produkt: 

Akut oral toxicitet 
 

:  Uppskattad akut toxicitet : > 2.000 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod 
 

Frätande/irriterande på huden 

Produkt: 

Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation 

Produkt: 

Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

Luftvägs-/hudsensibilisering 

Produkt: 

Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

Mutagenitet i könsceller 

Cancerogenitet 

Reproduktionstoxicitet 

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 

Produkt: 

Anmärkning: Inte tillämpligt 
 

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering 

Toxicitet vid upprepad dosering 

Produkt: 
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Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

Aspirationstoxicitet 

Ytterligare information 

Produkt: 

Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1 Toxicitet 

Produkt: 

Fisktoxicitet 
 

:  Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

Toxicitet för Daphnia och 
andra vattenlevande 
ryggradslösa djur 
 

:  Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Produkt: 

Bionedbrytbarhet 
 

:  Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Produkt: 

Bioackumulering 
 

:  Anmärkning: Ingen tillgänglig data 
 

12.4 Rörlighet i jord 

Ingen tillgänglig data 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Produkt: 

Bedömning 
 

: Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses 
vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller 
mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i 
halter av 0,1% eller högre.. 
 

12.6 Andra skadliga effekter 

Produkt: 

Tillägg till ekologisk 
information 
 

:  Anmärkning: Miljöfara kan ej uteslutas i händelse av 
oprofessionell hantering eller bortskaffande. 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Produkt :  Enligt lokala och nationella bestämmelser. 
Behållaren är farlig när den är tom. 
Avyttra ej tillsammans med hushållsavfallet. 
Blanda inte avfallstyper vid insamling. 
 

Förorenad förpackning :  Tomma behållare skall lämnas till lokala återvinningsföretag. 
 

AVSNITT 14: Transportinformation 

14.1 UN-nummer 

Ej reglerad som farligt gods 

14.2 Officiell transportbenämning 

Ej reglerad som farligt gods 

14.3 Faroklass för transport 

Ej reglerad som farligt gods 

14.4 Förpackningsgrupp 

Anmärkning : IMDG Code segregation group - none 
Ej reglerad som farligt gods 

14.5 Miljöfaror 

Ej reglerad som farligt gods 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder 

Anmärkning :  The transport of dangerous goods, including their loading and 
unloading, must be done by people who received the 
necessary training required by Modal Regulations. 
 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Ej tillämpligt för produkten som den levereras. 
 

 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på 
marknaden och användning av vissa farliga ämnen, 
beredningar och varor (Bilaga XVII) 
 

: Inte tillämpligt 

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen 
som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). 

: Produkten innehåller inga ämnen 
med egenskaper för stor oro (EG-
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 regel nr 1907/2006 (REACH), artikel 
57). 

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs 
tillstånd (Bilaga XIV) 
 

: Inte tillämpligt 

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och 
begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.
  Inte tillämpligt 

 
Andra föreskrifter 
 
 

: Med hänvisning till produktens sammansättning, tillsätter vi 
inte avsiktligt något av de ämnen som listas i Europadirektivet 
2011/65/EU (RoHS 2, RoHS3 och China RoHS). 
Produkten är således i överensstämmelse med dessa direktiv. 
Vi tillsätter inte avsiktligt Conflictminerals till produkten. 
 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Inte tillämpligt 

AVSNITT 16: Annan information 

Fullständig text på H-Angivelser 

H302 : Skadligt vid förtäring. 

Fullständig text på andra förkortningar 

Acute Tox. : Akut toxicitet 

Ytterligare information 

Utbildningsråd 
 

:  Sörj för tillräcklig information och utbildning om användningen. 
 

 
Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det 
angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker 
hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses 
som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och 
gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte 
angivet i texten. 
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