
Behandling av golv före spackling med Internis golvprodukter.

2. Sammansättning/ämnenas klassificering 
 
Ämne CAS-nr EINECS-nr Vikt % Farosymbol/R-fraser 
2-amino-2metylpropanol 124-68-5 204-709-8 <1,5% Xi, R 36/38, 52/53
 
Övrig information  Dispersion av styren-akrylatpolymer i vatten  

Riskfrasernas hela lydelse framgår av avsnitt 16  
 

3. Farliga egenskaper 
 
Viktigaste egenskaper Ej märkningspliktigt enligt förskrifter för hälsomiljö-

eller brandfarlighet. 
 
Hälsorisker Direktkontakt med ögonen och upprepad eller långvarig 

hudkontakt kan ge lätt irritaion.
 
 

4. Första hjälpen 
 
Allmän information  Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare

och visa upp detta säkerhetsdatablad.  
 
Inandning Frisk luft och vila. 
 
Hudkontakt  Tvätta med tvål och vatten och skölj med stora mängder vatten.
 
Ögonstänk Skölj omedelbart rikligt med vatten i flera minuter. 

Kontakta läkare. 
 
Förtäring Skölj munnen noga och drick lite vatten. 

Kontakta läkare vid symptom. 
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Leverantör: 
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klannemark@interni.se

Interni Kakelstudio i Sverige AB
Viktor Rydbergsgatan 40
352 46 Växjö
076-631 10 01
Marcus Klannemark



5. Åtgärder vid brand 
 
Ej brandfarligt. Vid uppvärmning avgår först vattnet. Återstoden är brännbar. 
Vid brand bildas tjock svart rök.

Släck med koldioxid, pulver, skum eller vattendimma.
Använd andningsapparat som skydd mot rökgaser.

 

 

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp 
 
Personliga skyddsåtgärder  Undvik kontakt med andningsorgan, hud eller ögon, 

se vidare information under punkt 8. 
 
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avloppssystemet eller till vattendrag.
 
Rengöringsmetoder Stort spill vallas in med sand eller annat absorberande material.

Samla upp spillt material. Mindre spill kan torkas upp. 
Vatten kan användas för rengöring efteråt.

 

7. Hantering och lagring 
 
Hantering Sörj för god ventilation.  
 
Lagring 
Lagerutrymmen och kärl  Förvaras i originalförpackning i rumstemperatur. Skydda från

 temperaturer under 0ºC och över 40ºC. Luft kan utvecklas vid
 långvarig lagring.

 
Sammanlagring Inga krav.  
 

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder
 
 
Tekniska skyddsåtgärder  Iakttag god arbetshygien. Undvik upprepad och långvarig

 hudkontakt. Inget hygieniskt gränsvärde är fastställt för
 produkten.

 
Personlig skyddsutrustning 
Andningsskydd Använd andningsskydd (FFP2SL eller motsvarande) vid risk

för aerosolbildande hantering.
 
Handskydd Skyddshandskar av tätt och beständigt material t ex

neoprengummi eller PVC uppfyllande kraven i EN 429 kat 1.
 

 
Ögonskydd  Skyddsglasögon skall uppfylla krav enligt 89/696/EEC kat 2.
 
Hudskydd Bär heltäckande skyddskläder vid behov. 
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
Form Mjölkvit vattenemulsion med mild lukt. 
 
Färg Vit 
 
Lukt Mild lukt 
 
Flampunkt e t 
 
Kokpunkt 100º C 
 
Smältpunkt 0º C 
 
pH 5,5–8,5 
 
Densitet ca 1020-1080 kg/kbm (härdad produkt 
 
Löslighet Fullständigt blandbar med vatten. 
 
Torrhalt 50 % 

10. Stabilitet och reaktivitet 
 
Stabilitet Produkten är stabil om den används enligt 

leverantörens anvisningar.
 
Reaktivitet Kan koagulera vid tillsats av syror eller metallsalter, 

samt vid temperaturer under 0ºC. 
 

11 Toxikologisk information 
 
Inandning Enstaka exponering förväntas inte ge några skadliga effekter. 
 
Hudkontakt  Långvarig och upprepad hudkontakt kan ge irritation. 

 Matrialet kan fastna på huden och orsaka irritation vid borttagning.
 Absorption genom hudens är osannolik pga ämnets fysikaliska
 egenskaper.

 
Ögonkontakt  Direktkontakt med ögonen kan orsaka sveda och lätt irritation.
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12. Ekotoxikologisk information. 
 
Produkten är ej klassificerad som miljöfarlig.  
 
Nedbrytbar  Inte biologiskt nedbrytbar. 
 
Bioackumuleringsförmåga  Bioackumuleras inte 
 
Giftighet i vattenmiljö  Låg giftighet. 
 

13. Avfallshantering 
 
Produkten Vid kassation av oanvänd produkt rådgör med det lokala

avfallsbolaget.
 

 
Förorenad förpackning Tömd och rengjord förpackning kan lämnas för återvinning.
 

14. Transportinformation 
 

Ej farligt gods. 
 

15. Gällande bestämmelser 
 
Klassificering Ej märkningspliktig 
 

16. Övrig information 
 
Upplysningarna är baserade på vår senaste kunskap och är enligt våra bedömningar korrekta. 
De ska beskriva våra produkter med hänsyn till säkerhetskrav och har därför inte till uppgift att
redovisa bestämda egenskaper/funktioner. Användaren ska förvissa sig om att denna information
är fullständig och relevant för dennes avsedda användning av produkten.
 
R-fraser enligt punkt 2 
R 36/38: Irriterar ögonen och huden. 
R 52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljö.
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