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1. Namn på preparatet och företaget

Produktnamn: MeltLine/ MeltMark/ MeltPaint
Produktvarianter: Extruder/ Spray/ Block/ Preformed Symbols i varianter av

vitt

Användningsområde: Termoplastiskt vägmarkeringsmaterial

Övrigt: Detta säkerhetsdatablad gäller ej för kulörer

Importör: ColorPoint Osby Kemi AB, Modellgatan 7, SE-283 50 Osby

Tillverkare: Hermseal AS, Piiri põik 8, EE-71020 Viljandi

Telefonnummer: +46 (0)479 13190

Faxnummer: +46 (0)479 13070

E-post: roadmarking@telia.com

Nödtelefon: 08-331231 (dagtid) Giftinformationscentralen eller 112
Övrig tid dagtid ColorPoint Osby Kemi AB
+46 (0)479 131 90 eller +46 (0)70 6636318

Kontaktperson: Tönis Ennet

Senast uppdaterad: 2009-05-12

Ersätter säkerhetsblad: 2009-02-15

2. Farliga egenskaper

Klassificering: Ej klassificerad som hälso- eller miljöfarlig
Hälsa hud: Risk för allvarliga brännskador vid kontakt med smält produkt.
Hälsa inandning: Ingående kvartssand kan, vid upprepad exponering som

överskrider hygieniska gänsvärden, eventuellt utgöra en hälsorisk
för lungor. Dammrisk vid hantering av pulvermaterial (gäller ej
blockmaterial). Dammrisk vid fräsning av gamla markeringar.

Brandrisk: Brandrisk då material överhettas
Övrigt: Skadat emballage eller material som hanteras eller lagras felaktigt

kan innehålla vatten. Detta utgör en olycksrisk. Vattnet förångas
vid kontakt upphettat material och kan orsaka allvarlig skada på
exempelvis ögon och hud.

mailto:roadmarking@telia.com
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3. Sammansättning / Information om beståndsdelar

Ämne Halt vikt % EU-nr CAS Nummer R-Fraser Anm

Kvartshaltig sand 10-30 238-878-4 14808-60-7 Xn, R48/20 HYG
Alifatiskt
kolväteharts (C5)

10-17 Polymer 67891-77-4

Mod. penta ester 5-10 232-480-4 8050-28-0
Dolomitfiller 15-30 240-440-2 16389-88-1
Titandioxid 0,5-10 236-675-5 13463-67-7 HYG
Raff. Mineralolja 1-5 232-384-2 8012-95-1 HYG

4. Första hjälpen

Inandning: Flytta den skadade till lämplig plats med frisk luft. Låt vila.
Om kvarstående besvär sök läkarvård.

Hud: Vid brännskada kyl med vatten eller kylgel. Skydda med förband. Sök
läkare.

Ögon: Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten. Vid
kontakt med smält produkt i ögat – sök omgående ögonläkarvård.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare.

Särskild första
hjälpenutrustning:

Kylande skadegel mot eventuell brännskada alternativt riklig mängd
kallt vatten.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel: Vattendimma/ kolsyra/ skum/ pulver
Olämpliga släckmedel: Hård vattenstråle
Brand och explosionsrisk: Om temperaturen ligger nära eller över flammpunkten dvs

>220°C

Skyddsutrustning för
personal som släcker:

Vid större brand självförsörjande brandutrustning samt
brandskyddsklädsel.

Särskilda faror vid brand: Uppgift saknas
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6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Åtgärder för personligt skydd: Inga särskilda. Se även punkt 8.
Åtgärder till skydd för miljön: Undvik utsläpp till mark, avlopp och vattendrag.
Saneringsmetod: Extruder/Spray: Samla upp mekaniskt eller genom

sopning/ dammsugning.

Block/ Preformed symbols: Samla upp mekaniskt.

Olämpliga saneringsmetoder: Åtgärder som innebär att material kan nå grundvatten,
vattendrag eller avloppsnät är olämpliga.

7. Hantering och lagring

Hantering: Inspektera att förpackningar säck/storsäck är hela och torra. Förhindra
dammbildning. Storsäck skall lyftas försiktigt! Vistas ej under lyft last!
Smält material: Hanteras så att inte risk för brännskada föreligger!
Överkokning: Fuktigt material kan leda till överkokning. Öppna locket försiktigt
och exponera ej ansiktet direkt över öppningen! Stäng värmetillförsel och
fortsätt omrörning av materialet tills rätt temperatur åter inträder. Kontrollera
regelbundet kokutrustning/ värmestyrning/ termostat enligt tillverkarens
föreskrifter!

Lagring: Produkten (pulver) kan lagras i ett år vid förvaring på torr, sval plats ej över
+30°C. Skyddas mot direkt solljus och fukt.

8. Begränsning av exponering/ Personliga skyddsåtgärder
Nationella hygieniska gränsvärden AFS 2005:17
Ämne EU-nr CAS Nummer NVG

8 tim.
TGV KTV15

min
År

Kvartshaltig sand
(Respirabel)

238-878-4 14808-60-7 0,1 mg/ m³ 1996

Titandioxid
(damm)

236-675-5 13463-67-7 5 mg / m³ 1990

Raff. Mineralolja
Oljerök/dimma

236-675-5 8012-95-1 1 mg / m³ 3 mg/ m³ 1990

Hygieniska gränsvärden (svenska) gäller ej i den leveransform produkten marknadsföres.
Dock kan vid hög temperatur oljerök/dimma bildas - använd halvmask med filter A2 (EN141).
Därest produkten fräses bort utan sugare så att partikeldamm bildas gäller ovanstående
gränsvärden för kvarts/titandioxid - använd halvmask partikelfilter P2 (EN134). Se även
föreskrift om kvarts AFS 1992:16. Änvänd skyddsglasögon om du bär kontaktlinser eller vid
förhöjd olycksrisk såsom exempelvis laddning av material.
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form Pulvermix/ Smältblock / Preform symboler
Färg Vit
Lukt Svagt av harts
Mjukpunkt Ca +90°C
Flampunkt >220°C
Densitet ~1,9 kg/dm³
Löslighet i vatten Nej
Löslighet i organiskt lösningsmedel Ja
Självantändningstemperatur >250°C

10: Stabilitet och reaktivitet

Material som skall undvikas: Inga särskilda.
Förhållande som skall undvikas: Överhettning och dammbildning.
Sönderdelningsprodukter: Vid överhettning eller brand kan koldioxid, koloxid och

lättantändliga kolväten frigöras.
Stabilitet: Stabil under normala förhållande. Långvarig

varmhållning ökar risken för nedbrytning.

11. Toxikologisk information

Akut toxicitet: Produkten är ej testad. Akut toxicitet ej relevant.
Inandning: Inandning av damm kan vara irriterande på

slemhinnor och andningsvägar.
Hudkontakt: Smält produkt kan ge allvarliga brännskador.
Ögonkontakt: Smält produkt kan ge allvarliga ögonskador.

Pulvermix kan ge mekanisk retning av ögat.

12. Ekotoxikologisk information

Allmänt: Produkten har inte testats ekotoxikologiskt.
Övrigt: Produkten är olöslig i vatten och har låg rörlighet i

naturen. Ingående organsiska produkter bryts ner
långsamt och ger inga kända skadliga
nerbrytningsprodukter. Bedöms ej innehålla PBT-
eller vPvB-ämnen. Låg risk för bioackumulering.
Produkten som sådan är ej testad.
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13. Avfallshantering

Farligt avfall: Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.

Omhändertagande av förpackning: Väl tömda förpackningar kan hanteras som
brännbart avfall.

14. Transportinformation

Allmänt: Ej klassad som farligt gods

15. Gällande bestämmelser

Allmänt: Produkten är ej klassad som hälso- eller miljöfarlig i
den leveransform produkten marknadsföres. Vid
viss hantering som innebär förhöjd dammrisk såsom
exempelvis fräsning gäller arbetsmiljöverkets
föreskrift om kvarts AFS 1992:16.

16. Övrig information

Ovan given information är baserad på tillverkarens försök och erfarenheter. Informationen
gäller inte då produkten har uppblandats med andra fabrikat eller ämnen. Avsikten är att
vägleda till bästa arbetssätt och resultat. Informationen är inte nödvändigtvis fullständig för
alla tänkbara situationer, varför det ligger i användarens intresse att försäkra sig om, att
denna information är tillfyllest för det ändamål för vilket produkten användes.


