
TRÆ-NORD A/S                              

ESBJERGVEJ 18 B 
6000 KOLDING 
TLF. 75 50 82 11 

 
 

Gulvlak glans 15,40 og 70 
  
Leverandørbrugsanvisning   Revisionsdato: 15. maj 2000    
 

Sikkerhedsdatablad 
 
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG 
  LEVERANDØREN : 
 Produktnavn   : Gulvlak glans 15,40 og 70   

PR-nr.     : 1322889 
 
 Leverandør   : TRÆ-NORD A/S 
        Esbjergvej 18 B 
        6000 Kolding 
        Tlf.   75 50 82 11 
        Fax. 75 50 82 12  
 
 Nødtelefon   : Lægen kan rette henvendelse til 
        Giftinformationscentralen på  
        Tlf. : 35 31 60 60. 

Anvendelse  : PU-Gulvlak anvendes til indendørs lakering  
      af træ- både ubehandlet som tidligere  
      behandlet træ, såsom træ- og parketgulve, 
      paneler, naturkork m.v.  
Anvendelses- 
begrænsninger : Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr.
      Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 
      af 14.06.1996 om unges arbejde. 
Krav til særlig 
uddannelse  : Brugeren skal være bekendt med denne 
      brugsvejledning. 
    

  
2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :  

 
Indeholder               : 
 

 CAS-nr  :  %   :  Kemisk navn    :  Faremærkning :  R-sætninger : Anm. : Note  :
 

 
 
84931-74-8   5 - 15 %   alifatisk urethan     Xi       R36/38/38       
111-76-2    < 5 %    2-butoxyethanol     Xn, Xi      R20/21/22 R37 Ae   1 
 

1) Opført på arbejdstilsynets vejledende liste for stoffer og materialer I At-vejledning nr. C.0.1.     
 

                         
 
3. FAREIDENTIFIKATION            : 
 
 Væsentligste farer for mennesker og miljø      : Kan irritere øjnene og huden. 
 

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER       : 

 Generelt                :  Ved forgiftningstilfælde kan den behandlede læge få oplysning 
                     om produktets indhold og evt. behandling af forgiftning ved-at 
                         rette henvendelse til Giftinformationen på Arbejds- og Miljø-

                      medicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. 
Indånding               : Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes 

                    under opsyn.  
                    Søg læge ved vedvarende irritation eller utilpashed. 

Øjenkontakt               : Eventuelle kontaktlinser fjernes. 
                    Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. 

                   Spil øjet godt op. 
                   Søg læge ved fortsat irritation. 

 Hudkontakt               : Fjern forurenet tøj og sko. 
                    Vask grundigt med vand og sæbe. 
                    Hudrensemiddel kan anvendes. 
                    Affedtet hud smøres med fugtighedscreme. 
 Indtagelse               : Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. 
                    Fremkald IKKE opkastning. 
                    Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke  
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                    kommer maveindhold i lungerne.        

                     Søg lægehjælp. 
 
 
 
 
5. BRANDBEKÆMPELSE            : 
 Egnede slukningsmidler           : Ikke brændbart. 
                    Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne. 
 Slukningsmidler som ikke må anvendes       : - 
 Særlige farer               :  Produktet er ikke brandfarligt, men såfremt det involveres i en  
                    Brand, kan der udvikles sundhedsskadelig røg. 
 Personlige værnemidler           : Undgå indånding af dampe og røggasser. 
                    Brug åndedrætsværn med ilt ved brandbekæmpelse. 
 Generelt                : Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder. 
                    Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. 
 
6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD  : 
 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer  : Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.  
                    Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. 
 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet   : Undgå at produktet kommer i afløbet. 
                    Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndig- 
                    hederne informeres. 
 Metoder til oprydning            : Opsamles med et absorberende materiale. 
                    Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med  
                    indholdet. 
                    Gulve vaskes efterfølgende med vand og sæbe.  
 Generelt                : Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13. 
 
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING         : 
 Håndtering               : Undgå hud og øjenkontakt. 
                    Undgå indånding af dampe / aerosoler. 
 Opbevaring               : Opbevares tørt og køligt i originalemballagen. Frostfrit. 
                     
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER : 
 Tekniske foranstaltninger           : Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske. 
                    Ved anvendelse indendørs bør der forefindes mekanisk venti- 
                    lation. 

Beskyttelse af åndedrætsorganer        : Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af 
                   dampe / aerosoler kan åndedrætsværn med kombinationsfilter 
                   ( A2 / P2 ) anvendes. 
Beskyttelse af hænder            : Beskyttelseshandsker ( latex eller vinyl kan være egnede 

                    materialer ). 
 Beskyttelse af øjne             : Brug evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som  
                    beskyttelse mod stænk .  
 
 Cas   : Stofnavn     :  Grænseværdier   :   Anmærkninger : 
 
 111-76-2   2-butoxyethanol     20  ppm  98 mg/m3    H 
 
9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER         : 
 Fysisk tilstand              : væske 

Farve                 : klar 
Lugt                 : svag 
Flammepunkt              : > 100 °C 
Vægtfylde               : 1,0 kg/l 
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 pH-koncentrat              : 8,5 
 Vandopløselig              : fuldstændig 
 
 
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET         : 
 Stabilitet                : Produktet er stabilt og frembyder ingen farlige reaktioner. 
 Farlige nedbrydningsprodukter         : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sund- 
                    hedsskadelige nedbrydningsprodukter.  
 
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER  

(sundhedsfarlige egenskaber)         : 
Indånding               : Langvarig indånding kan give hovedpine og kvalme. 
Huden                 : Organiske opløsningsmidler affedter huden. 
                   Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. 
                   Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage  
                   rødme og irritation. 

 Øjnene                : Kan irritere øjnene. 
 Indtagelse               : Indtagelse irriterer slimhinderne i mund, svælg og mavesæk. 
 Langtidseffekt              : Indånding af høje koncentrationer eller hyppig indånding af selv 
                    små mængder organiske opløsningsmidler kan give skade på 
                    lever, nyrer og centralnervesystemet. 
 
12. MILJØOPLYSNINGER            : 
 
 Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten     : Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. 
 
13. BORTSKAFFELSE             : 
 Bortskaffelse              : Bortskaffes til egnet modtagestation. 
 Kemikalieaffaldsgruppe           : H 
 Affaldsfraktion              : 03.21 
 EAK-kode (affaldskatalog nr.)          : 08 01 03 00   
                    Affald fra vandbaserede malinger, lakker og træbeskyttelse. 
 
 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER          : Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt  
                    gods. 
 
15. OPLYSNINGER OM REGULERING        : 
 Indeholder               :  
 Mærkning               : Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til  
                    Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997 
 MAL-kode               : 1-1 ( 1993 ) 
 
16. ANDRE OPLYSNINGER           : Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor  
                    nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens  
                    arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette  
                    sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet  
                    anvendes som angivet i sektion 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 sikkerheds-  
                    datablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdata- 
                    krav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for  
                    produktets egenskaber.  
             



TRÆ-NORD A/S                              

ESBJERGVEJ 18 B 
6000 KOLDING 
TLF. 75 50 82 11 

 
 

Gulvlak glans 15,40 og 70 
  
Leverandørbrugsanvisning   Revisionsdato: 15. maj 2000    
 

      Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med                
                    tilladelse fra producenten. 


