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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
1.1. Produktidentifikator 

 

RAW Iso Primer Matt 
B787609 / 5710764338541 / 9701693 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 
der frarådes 
Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt 

Architectural coating 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Adresse/Producent 

BRIFA MALING A/S 
Galoche Alle 10 
DK-4600 Køge 
Telefonnr. +45-55 36 09 79 
Faxnr. +45-55 36 09 79 
Oplysninger fås hos 
/ telefon 

Productsafety reached Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr 

E-mail-adresse på 
person ansvarlig for 
dette SDS 

service@jwo.com 

1.4. Nødtelefon 
 

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - Notrufnummer +49(0)6132-84463 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

 

Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge EF-forordning nr. 1272/2008. 

2.2. Mærkningselementer 
Mærkning ifølge EF-forordnung nr. 1272/2008 

EUH208  Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Kan udløse allergisk reaktion. 

2.3. Andre farer 
 

Ingen nævneværdige risici. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.2. Blandinger 
Kemisk karakterisering 

alkyd resin 
aqueous solution 
organic solvent 
filler 
organic solvent 

Farlige komponenter (EF-forordning nr. 1272/2008) 
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on 

CAS-Nr. 2634-33-5 
EINECS-nr. 220-120-9 
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Koncentration   < 0,05 % 
  

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) 
Aquatic Acute 1 H400  
Skin Sens. 1 H317  
Acute Tox. 4 H302  
Skin Irrit. 2 H315  
Eye Dam. 1 H318  

  
Koncentrationsgrænser (EF-forordning nr. 1272/2008) 

Skin Sens. 1 H317 >= 0,05 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle bemærkninger 
Sog lægehjælp til alle, der udviser symptomer på skade, eller i tvivlstilfælde. Giv aldrig en bevidstløs 
person noget gennem munden. 

Hvis det indåndes 
Bring den tilskadekomne ud af farezonen. Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis 
der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg 
for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Tilkald straks læge. 

I tilfælde af hudkontakt  
Forurenet tøj og sko tages af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. 
Anvend ikke opløsningsmiddel. 

I tilfælde af øjenkontakt  
Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 5 
minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg. 

Hvis det sluges  
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. 
Fremkald ikke opkastning. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
 

Hidtil ingen kendte symptomer. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
5.1. Slukningsmidler 

Passende slukningsmidler 
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, CO2, pulvere, vandtåge. Må ikke anvendes: vandstråle. 

Uegnet slukningsmiddel 
Fuld vandstråle 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
 

Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk 

Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. 
Tillad ikke potentielt forurenet vand inklusive regnvand, vand fra brandbekæmpelse eller spild (udslip) at 
flyde ud i vandveje, kloakker eller afløb. 
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

 

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8) 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
 

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller 
kloakker, skal de behørige myndigheder underrettes i henhold til gældende regler. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
 

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, 
diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se punkt 
13). Rengør helst med rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler. 

6.4. Henvisning til andre punkter 
 

Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se Punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se 
Punkt 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering  
Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Undgå at indånde 
slibestøv. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, 
oplagres og forarbejdes. Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Sørg for god ventilation for at undgå 
dampkoncentrationer højere end de hygiejniske arbejdsværdier 

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse 
Hold varme- og antændingskilder væk. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Krav til lager og beholdere 

Lagerrum ventileres godt.  Beholdere må ikke tommes med tryk, ingen trykbeholdere. Åbnede beholdere 
skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud. 
Uvedkommende må ikke have adgang tilområdet. 

Anvisninger ved samlagring 
Undgå kontakt med: Oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer. Rygning forbudt. Undgå, at 
uvedkommende får adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at 
forebygge lækage. 

Yderligere information om opbevaringsforhold  
Må kun opbevares i den originale emballage. Følg forholdsreglerne på etiketten. Beholderen skal 
opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys. 
Holdes borte fra antændelseskilder. Beskyttes mod frost. 

7.3. Særlige anvendelser 
 

Architectural coating 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
8.1. Kontrolparametre 

Øvrige oplysninger 
Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. 

8.2. Eksponeringskontrol 
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Åndedrætsværn - Obs. 
Korttidsfilterudrustning, kombinationsfilter A-P2 

Håndværn 
Handsker af nitril 
Egnet materiale butylkautsjuk 
Hanske tykhed   0,5 mm 

Øjenværn 
Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk. 

Kropsbeskyttelse 
Flammehæmmende beskyttelsesdragt; Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre 
eller af syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer. 

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 
Må ikke hældes i afløb eller vandløb. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

 

Form flydende 
Lugt Produktspecifik 
pH-værdi 

Bemærkning svagt sur 
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 

Bemærkning Ikke til rådighed 
Flammepunkt 

Bemærkning Ikke anvendelig 
Antændelighed (fast stof, luftart) 

Ikke til rådighed 
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser 

Bemærkning Ikke til rådighed 
Damptryk 

Bemærkning Ikke til rådighed 
Massefylde 

Værdi  1,54   g/cm³ 
temperatur  20 °C 

Vandopløselighed 
Bemærkning Fuldstændig blandbar 

Viskositet 
Bemærkning Ikke til rådighed 

9.2. Andre oplysninger 
Øvrige oplysninger 

Ingen kendte. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

 

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering. 

10.2. Kemisk stabilitet 
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Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7). 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
 

Der kendes ingen farlige reaktioner. 

10.4. Forhold, der skal undgås 
 

Beskyttes mod frost. 

10.5. Materialer, der skal undgås 
 

Reagerer med syrer, alkalier og oxidationsmidler. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
 

som f.eks. kulmonoxid og kuldioxid, røg, nitrogenoxider osv. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet ved indtagelse 
Bemærkning Ikke til rådighed 

Akut toksicitet ved hudkontakt 
Bemærkning Ikke til rådighed 

Akut toksicitet ved indaanding 
Bemærkning Ikke til rådighed 

Hudætsning/-irritation 
Bemærkning Ikke til rådighed 

alvorlig øjenskade/øjenirritation 
Bemærkning Ikke til rådighed 

sensibilisering 
Bemærkning Ikke til rådighed 

Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed  
Bemærkning Ikke til rådighed 

Mutagenicitet 
Bemærkning Ikke til rådighed 

Reproduktionstoksicitet 
Bemærkning Ikke til rådighed 

Cancerogenitet 
Bemærkning Ikke til rådighed 

Øvrige oplysninger 
Der foreligger ingen toksikologiske data. 
Ved korrekt anvendelse er der ikke konstateret nogen sundhedsskader. 
Produktet er ikke klassiceret som miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om 
klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
12.1. Toksicitet 

Generelle bemærkninger 
Ikke til rådighed 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
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Generelle bemærkninger 
Ikke til rådighed 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
Generelle bemærkninger 

Ikke til rådighed 

12.4. Mobilitet i jord 
Generelle bemærkninger 

Ikke til rådighed 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Generelle bemærkninger 

Ikke til rådighed 

12.6. Andre negative virkninger 
Generelle bemærkninger 

Ikke til rådighed 
Yderligere information om økologi 

Produktet er klassifiseret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassifisering, 
mærking m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 2 og 3 for yderlig information. Må ikke hældes i 
afløb eller vandløb. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Restaffald 
EAK affaldskode 08 01 11* Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 
De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) regnes som anbefaling. En 
endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab. 

Forurenet emballage 
Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
Transport ad landvejen ADR/RID 

Ingen farligt gods 

Transport med søgånde skib IMDG/GGVSee 
Produktet er ikke farligt gods i søtransport. 

Fly transport 
Produktet er ikke farligt gods i lufttransport. 

Oplysninger om alle transportformer 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

 

De gældende regler for transport af stoffet skal iagttages. 

Yderligere oplysninger 
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden 

 

Ikke anvendelig 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
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15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn 
til sikkerhed, sundhed og miljø 

  

VOC 
VOC (EC)  0,29 % 4,5 g/l 

VOC-indhold ifølge RL 2004/42/EF (Decopaint) 
Produktunderkategori Mat væg- og loftsmaling (glansniveau ~25@60°) (VB) 
Grænseværdi 30 g/l 

Andre regulativer 
ZH 1/132 "Data Sheet: Skin protection (M 042)" 
ZH 1/192 "Data Sheet for eye protection" 
UVV "Processing of coating materials" (VBG 23) 
ZH 1/105 "Data Sheet for protective clothing" 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
 

Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
  

Ændringer / supplerende til teksten: Ændringer i teksten er markeret i marginen med en stjerne (*). 
Litteraturoplysninger og datakilder 

Oplysningerne stammer fra opslagsværker og faglitteraturen. 
H-sætning(er) i pkt. 3 

H302 Farlig ved indtagelse. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 

CLP-kategorier fra afsnit 3 
Acute Tox. 4 Akut toksicitet, Kategori 4 
Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljøet, akut, Kategori 1 
Eye Dam. 1 Alvorlig øjenskade, Kategori 1 
Skin Irrit. 2 Irritation, Kategori 2 
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, Kategori 1 

Forkortelser 
ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert 
CAS: Chemical Abstracts Service 
EAK: Europäischer Abfallkatalog 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
GGVSee: Gefahrgutverordnung See 
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals 
IATA: International Civil Aviation Organization 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration 
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified 
by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution) 
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals 
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe 
VOC: Volatile Organic Compound 
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefärdende Stoffe 
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Området som udsteder datablad 
Department product safety 

Supplerende oplysninger 
Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: *** 
Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på 
sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber. 

 
 


