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1.1. Produktidentifikator 

Tangit FP 430 alle farver 

 
1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser 
der frarådes Anvendelsesformål: 

Fugetætningsmiddel, akrylat 

 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstr. 67 

40589 Düsseldorf 
 

Tyskland 

 
Telefon: +49 (211) 797 0 
Fax-nr.: +49 (211) 798 4008 

 

ua-productsafety.de@henkel.com 

 
 

1.4. Nødtelefonnummer 

Henkel informationsservice tilbyder også telefonisk døgnservice på telefonnummeret +49-(0)211-797-3350 i særlige 

tilfælde. 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos giftkontrolcentre. 

 

AFSNIT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

2.2. Mærkningselementer 
 

Mærkningselementer (CLP-forordningen): 

 

Stoffet eller blandingen er ikke farlig iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). 

 

 
Sikkerhedssætninger: P102 Opbevares utilgængeligt for børn. 

P101 Hvis der er behov for lægehjælp, bør man have produktbeholderen 

eller mærkningen ved hånden. 

 
 

2.3. Andre farer 
Ingen, hvis produktet bruges korrekt. 

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

mailto:ua-productsafety.de@henkel.com
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AFSNIT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.2. Blandinger 

 
Generel kemisk beskrivelse: 

Fugetætningsmiddel, uden opløsningsmidler 

Tilberedningens basisstoffer: 
Dispersion af en vinylakrylatcopolymer  

 
 

Angivelse af ingredienserne iht. CLP-forordning (EF) nr. 1272/2008: 
 

Indeholder ingen farlige stoffer, der overskrider grænserne i EU-forordningen 

 
 

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

 
Generelle oplysninger: 
Søg lægehjælp i tilfælde af sundhedsskadelige virkninger 

 
Inhalering: 
Søg frisk luft, og kontakt lægen, hvis symptomerne fortsætter 

 
Hudkontakt: 
Skyl med rindende vand og sæbe. Påfør plejende creme Skift alt forurenet tøj. 

 
Øjenkontakt: 
Skyl omgående med rigeligt rindende vand, søg om nødvendigt lægehjælp. 

 
Indtag: 
Skyl mund og svælg. Drik 1-2 glas vand. Søg lægehjælp. 

 
4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Der foreligger ingen data. 

 

 
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

 

 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse 

 
5.1. Slukningsmidler 
Egnede slukningsmidler 
kuldioxid, skum, pulver, vandstrålerør, fintforstøvet vand 

 
Slukningsmidler, som ikke må anvendes af sikkerhedsmæssige årsager: 
Højtryksvandstråle 

 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
I tilfælde af brand kan der frigives kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO2). 

5.3. Anbefalinger til brandbekæmpere 
Bær luftforsynet åndedrætsværn. 

Bær personlige værnemidler. 
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AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Bær personlige værnemidler. 

Undgå kontakt med hud og øjne. 

Fare for at glide i spildt produkt. 

Sørg for tilstrækkelig ventilation. 

 
6.2. Miljømæssige foranstaltninger 
Må ikke hældes i afløb, overfladevand eller grundvand. 

 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Fjernes mekanisk. 
Kontamineret materiale bortskaffes som affald i henhold til afsnit 13. 

 
6.4. Henvisninger til andre afsnit 
Se vejledning i afsnit 8 

 

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Kontrollér, at arbejdslokalerne er tilstrækkeligt ventilerede. 

Undgå hud- og øjenkontakt. 

 
Hygiejnebestemmelser: 

Undgå at spise, drikke eller ryge under arbejdet. 
Vask hænder før arbejdspauser og efter arbejdets udførelse. 

 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Sørg for tilstrækkelig ventilation. 

Opbevares i et køligt, tørt rum. 
Temperaturer mellem + 5 °C og + 25 °C 

Må ikke opbevares med fødevarer eller andre forbrugsgoder (kaffe, te, tobak etc.). 

 
7.3. Specifikke anvendelsesformål 
Fugetætningsmiddel, akrylat 

 
 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 
8.1. Kontrolparametre, grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

 

Gyldig i 
Tyskland 

 

Ingen 

 
Biologiske eksponeringsindekser: 

Ingen 
 

8.2. Eksponeringskontrol: 

 
Åndedrætsværn: 
Passende åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. 

Kombinationsfilter: ABEKP 

Denne anbefaling skal afstemmes med lokale betingelser. 

 
Håndbeskyttelse: 

Der anbefales handsker af nitrilgummi ( materialetykkelse > 0,1 mm, perforeringstid < 30 sek.). Handskerne bør udskiftes 

efter hver gang, der har været kort tids kontakt eller kontaminering. Fås i forretninger specialiseret i laboratorieudstyr eller 

på apoteker. 
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Øjenbeskyttelse: 
Beskyttelsesbriller 

 
Hudbeskyttelse: 
Egnet beskyttelsestøj 

 

 
AFSNIT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 

 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Udseende flydende 

pastaagtig 

varieret, i henhold til 

farve 

Lugt karakteristisk 

Lugttærskel Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

 
 

pH Der foreligger ingen data / Ikke relevant 
Begyndelseskogepunkt Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Flammepunkt Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Nedbrydningstemperatur Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Damptryk Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Tæthed 

(20 °C (68 °F)) 

1,62 - 1,66 g/cm3 

Bulktæthed Der foreligger ingen data / Ikke relevant 
Viskositet Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Viskositet (kinematisk) Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Eksplosive egenskaber Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Opløselighed (kvalitativ) 
(23 °C (73.4 °F); Opløsningsmiddel: vand) 

Uopløselig 

Størkningstemperatur Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Smeltepunkt Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Brændbarhed Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Selvantændelsestemperatur Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Eksplosionsgrænser Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Fordampningshastighed Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Damptæthed Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

Oxiderende egenskaber Der foreligger ingen data / Ikke relevant 
 

9.2. Andre oplysninger 
 

Der foreligger ingen data / Ikke relevant 

 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
Ingen, hvis produktet bruges til det tilsigtede formål. 

 
10.2. Kemisk stabilitet 
Stabilt ved anbefalede opbevaringsbetingelser. 

 
10.3. Mulighed for farlige reaktioner 
Se afsnittet reaktivitet 

 
10.4. Betingelser der skal undgås 
Ingen, hvis produktet bruges til det tilsigtede formål. 

 
10.5. Uforenelige materialer 
Ingen, hvis produktet bruges korrekt. 

 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Ingen kendte. 
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AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

 
Generelle toksikologiske oplysninger: 

Blandingen er klassificeret på grundlag af de tilgængelige risikooplysninger for ingredienserne som defineret i 

klassifikationskriterierne for blandinger for hver fareklasse eller differentiering i bilag I til forordning 1272/2008/EF. Relevante 

tilgængelige sundhedsmæssige/økologiske oplysninger om stofferne anført i afsnit 3 angives i det følgende. 

 

 
AFSNIT 12: Miljøoplysninger 

 
Generelle miljøoplysninger: 

Blandingen er klassificeret på grundlag af de tilgængelige risikooplysninger for ingredienserne som defineret i 

klassifikationskriterierne for blandinger for hver fareklasse eller differentiering i bilag I til forordning 1272/2008/EF. Relevante 

tilgængelige sundhedsmæssige/økologiske oplysninger om stofferne anført i afsnit 3 angives i det følgende. 
Må ikke hældes i afløb, jord eller forekomster af vand. 

 
 

12.1. Toksicitet 
 

Der foreligger ingen data. 

 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
 

Der foreligger ingen data. 

 
 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale / 12.4. Mobilitet i jord 
 

Der foreligger ingen data. 

 
 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
 

Der foreligger ingen data. 

 
 

12.6. Andre negative virkninger 
 

Der foreligger ingen data. 

 
 

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Produktbortskaffelse: 

Bortskaffelse af affald og rester i overensstemmelse med kravene fra de lokale myndigheder. 

 
Bortskaffelse af urenset emballage: 

Anvend kun emballager til genanvendelse, når disse er helt tomme. 

 
Affaldskode 

08 04 10 Affald fra klæbestoffer og fugemasser ud over de i 08 04 09 nævnte. 
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AFSNIT 14: Transportoplysninger 
 

14.1. UN-nummer 
 

Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

 

Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.3. Transportfareklasse(r) 

 

Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.4. Emballagegruppe 

 

Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.5. Miljørisici 

 

Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

 

Ikke farlig iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 

 
14.7. Bulktransport iht. bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 

 

Ikke relevant 

 

 
 

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering 
 
 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 
VOC-indhold 

(VOCV 814.018 VOC-forordning 

CH) 

0,00 % 

 
 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering. 

 

Nationale regler/oplysninger (Tyskland): 

 
WGK: 2, vandforurenende produkt. (Tysk lov VwVwS af 17. maj 1999 ) 

Klassificering i overensstemmelse med den normale beregningsmetode 

Opbevaringsklasse iht. TRGS 510: 10 

 
 

AFSNIT 16: Andre oplysninger 
 
 

Yderligere oplysninger: 
Produktet er beregnet til industriel brug. 

Disse oplysninger er baserede på den viden, vi råder over i dag og omhandler produktet i den leverede tilstand. De er 

beregnede til at beskrive vores produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv og er ikke beregnede til at garantere særlige 

egenskaber. 

 
Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er vist med lodrette linjer i venstre margin i brødteksten af dette 

dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i grå felter. 


