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  COLOR AMPULE

AprintaPro GmbH
Römergasse 1a
2353 Guntramsdorf
Austria

  +43 660 4991879
 +43 660 4991879

Vi opfordrer til og forventer, at du har læst og forstået hele dette (M)SDS, idet der findes vigtige oplysninger i hele dette 
dokument. Vi forventer, at du følger de forholdsregler, der står anført i dette dokument, med mindre brugerbetingelserne 
kræver andre passende fremgangsmåder eller tiltag.

1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1  Produktidentifikator

Produktnavn:  

1.2  Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser:  3D-udskrivning harpiks farve

1.3  Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.4  NØDTELEFON

24 timers kontakt for nødsituationer:  
Lokal kontakt for nødsituationer: 
Poison Information Center Bispebjerg Hospital:  +45 82 12 12 12

2: FAREIDENTIFIKATION

2.1  Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008

Klassificering iht. GHS

Punkt Fareklasse Fareklasse og -kategori Faresætning

3.4 Sensibilisering ved indånding/hudsensibilisering Skin Sens. 1 H317

2.2  Mærkningselementer

Mærkater i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Signalord
Fare

Piktogrammer

GHS07

Faresætninger
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Sikkerhedssætninger
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse
P302 + P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og 
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vand. 
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med na-

tionale regler.

2.3  Andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.1  Stoffer

-

3.2 Blanding

Stof Klassificering område

Proprietary Skin Sens. 1; H317 90 - 99 %

Color - 1 - 10 %

4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1  Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger
Alt tilsmudset tøj tages af.

Efter indånding
Sørg for frisk luft. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge.

Efter hudkontakt
Skyl/brus huden med vand. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge.

Efter øjenkontakt
Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op. I tilfælde af øjenirritation skal der opsøges 
en øjenlæge.

Efter indtagelse
Skyl munden. I tilfælde af ubehag ring til en læge.

4.2  Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Irritation

4.3  Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

ingen

5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1  Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: 
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne vandspraystråle, skum, alkoholbestandigt skum, slukningspulver, tørt, car-
bondioxid (CO2) 

Uegnede slukningsmidler: 
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vandstråle

5.2  Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brændbar.

Farlige forbrændingsprodukter
Ved brand kan der opstå: carbonmonoxid (CO), carbondioxid (CO2)

5.3  Anvisninger for brandmandskab

Dampe er tungere end luft. Vær opmærksom på bagtænding. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den 
på en fornuftig afstand. Anvend luftforsynet åndedrætsværn.

6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1  Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: 

For ikke-indsatspersonel
Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgåelse af tændkilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

6.2  Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: 

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

6.3  Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: 

Råd om, hvordan spild inddæmmes
Tildækning af afløb.

Råd om, hvordan der renses op efter spild
Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).

Andre oplysninger om spild og udslip
Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det berørte område.

6.4 Henvisning til andre punkter: 

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. 
Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1  Forholdsregler for sikker håndtering: 

Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder. Emballagen skal holdes tæt lukket, når den ikke 
er i brug.

Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Råd om generel hygiejne
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke ryges under brugen.

7.2  Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: 

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Henfald mulig ved lyspåvirkning i længere tid.

Uforenelige stoffer eller blandinger
Overhold anbefalinger om kombineret opbevaring.

Hensyntagen til andre råd
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Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

Krav til ventilation
Anvend lokal og almen ventilation.

Særlig indretning af lagerlokaler eller -beholdere
Anbefalet lagertemperatur: 15 – 25 °C.

7.3  Særlige anvendelser: 

Der foreligger ingen oplysninger.

8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1  Kontrolparametre

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- og andre tærskelværdier
værdier for menneskets sundhed

Arbejdstagere Forbrugere

Akutte systemisks effekter
Hud n.a. n.a.

Indånding n.a. n.a.

Akutte lokale effekter
Hud n.a. n.a.

Indånding n.a. n.a.

Langtids systemiske effekter

Hud n.a. n.a.

Indånding n.a. n.a.

Oralt n.a. n.a.

Langtids lokale effekter
Hud n.a. n.a.

Indånding n.a. n.a.

8.2  Eksponeringskontrol

Tekniske kontroller: 
Brug punktudsugning eller anden mekanisk ventilation til at opretholde luftkvaliteten iht. de fastsatte grænseværdier. 
Hvor ingen grænseværdi er fastsat skulle almindelig ventilation være tilstrækkelig ved de fleste arbejdsopgaver. Punk-
tudsugning kan være nødvendig under visse arbejdsopgaver.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger
Beskyttelse af øjne / ansigt: 
Brug sikkerhedsbriller (med sideskjold). Sikkerhedsbriller (med sideskjold) skal være i overensstemmelse med EN 166 
eller lignende.

Beskyttelse af hud: Beskyttelse af hænder: 
Ved mulighed for gentagen eller langvarig kontakt bæres handsker uigennemtrængelige for dette materiale. Bær ke-
mikaliebestandige handsker klassificeret iht. standard EN 374: Eksempler på foretrukne handskematerialer inkluderer: 
Butylgummi. Ethylvinylalkohol laminat (EVAL). Eksempler på acceptable handskematerialer inkluderer: Naturgummi 
(latex). Neopren. Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Polyvinylchlorid (PVC eller vinyl). Ved langvarig eller gentagen 
kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 5 eller højere (gennembrudstid mere end 240 minutter i henhold til 
EN 374) . Ved risiko for kortvarig kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 1 eller højere (gennembrudstid 
højere end 10 minutter i henhold til EN 374). Tykkelsen på en handske alene er ikke nogen god indikator for graden af 
beskyttelse, som handsken yder imod et kemisk stof, idet graden af beskyttelse også afhænger af sammensætningen 
af det materiale, som handsken er fremstillet af. Tykkelsen på handsken skal, afhængigt af model og materiale, som 
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hovedregel være mere end 0,35 mm for at kunne yde tilstrækkelig beskyttelse ved langvarig og gentagen kontakt med 
stoffet. En undtagelse fra denne hovedregel er imidlertid, at handsker af flerlagslaminat kan yde langvarig beskyttelse 
ved tykkelser under 0,35 mm. Øvrige handskematerialer kan, ved en tykkelse under 0,35 mm, kun yde tilstrækkelig 
beskyttelse ved kortvarig kontakt. BEMÆRK: Ved valg af handsker skal der tages hensyn arbejdets art, varigheden for 
brugen af handskerne, alle relevante arbejdspladsforhold som f.eks.: Andre kemikalier der håndteres, fysiske krav (be-
skyttelse mod snit/stiksår, fingerfærdighed, varmebeskyttelse), potentielle allergiske reaktioner til handskematerialet 
såvel som instruktioner/specifikationer fra handskeleverandøren.

Anden beskyttelse: 
I tilfælde af langvarig eller gentagen kontakt bæres beskyttende arbejdstøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Valg 
af særligt udstyr som ansigtsskærm, handsker, støvler eller overtræksdragt afhænger af arbejdets art.

Åndedrætsværn: 
Ved mulighed for overskridelse af de fastsatte grænseværdier bæres egnet åndedrætsværn. Hvor ingen grænsevædier 
er fastsat bæres åndedrætsværn i tilfælde af skadelige effekter såsom luftvejsirritation eller ubehag, eller hvor procedy-
ren for risikovurdering indikere nødvendigheden af åndedrætsværn. Under de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke 
være nødvendigt. I tilfælde af ubehag bør der dog bæres godkendt filtermaske. Bær følgende CE godkendte åndedræts-
værn med filter: Organisk damp patron, type A (kogepunkt >65 ºC, standard EN 14387).
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Se Afsnit 7: Håndtering og opbevaring samt Afsnit 13: For-
hold vedrørende bortskaffelse for at læse om foranstaltninger for at forhindre overeksponering af miljøet i forbindelse 
med anvendelse og affaldshåndtering

9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1  Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende
Fysisk tilstand  flydende (væske)
Lugt  mild, sød frugtagtig
Antændelighed (fast stof, luftart)  ikke relevant (væske)
Massefylde  1,092 g/cm³ ved 20 °C
Eksplosive egenskaber  skal ikke klassificeres som eksplosivt

9.2  Andre oplysninger

-   

10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1  Reaktivitet: 

Ingen data tilgængelige

10.2  Kemisk stabilitet: 

Stabilt under de anbefalede opbevaringstemperaturer, Se sektion 7, Opbevaring.

10.3  Risiko for farlige reaktioner: 

Ingen data tilgængelige

10.4  Forhold, der skal undgås:

Må ikke udsættes for varme.

10.5  Materialer, der skal undgås:
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Undgå kontakt med: Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxidationsmidler.

10.6  Farlige nedbrydningsprodukter: 

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5..

11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1  Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet
Klassificeres ikke som akut toksisk.

Eksponeringsvej Endpunkt Værdi Art Kilde

Indånding

oral LD50 10837 mg/kg rotte OECD

Hud LD50 > 2000 mg/kg mus OECD

Hudætsning/hudirritation
Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering
Klassificeres ikke som respiratorisk sensibiliserende stof eller hudsensibiliserende stof.

Sammenfatning af vurdering af CMR-egenskaberne
Klassificeres ikke som kimcellemutagent, carcinogent eller reproduktionstoksisk

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering
Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare
Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber
Ved indtagelse gastrointestinale symptomer, opkast, aspirationsfare
Ved kontakt med øjnene Forårsager alvorlig øjenirritation, uklarhed af hornhinden
Ved indånding Luftvejsirritation, træthed, svimmelhed, vertigo, hovedpine, kval-

me, narkose
Ved kontakt med huden gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

Andre oplysninger
Ingen

12: MILJØOPLYSNINGER

12.1  Toksicitet

iht. 1272/2008/EF: Klassificeres ikke som farlig for vandmiljøet.

Toksicitet for vandmiljøet (akut)
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Endpunkt Værdi Art Kilde Eksponeringstid

LC50 16,4 mg/l Danio rerio OECD 96 h

EC50 72,8 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata OECD 72 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk)

Endpunkt Værdi Art Kilde Eksponeringstid

12.2  Persistens og nedbrydelighed

Proces Halveringstid Tid

aerob 85 % 28 d

12.3  Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

12.4  Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5  Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Data foreligger ikke.

12.6  Andre negative virkninger

Data foreligger ikke.

13: BORTSKAFFELSE

13.1  Metoder til affaldsbehandling

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstem-
melse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet
Må ikke tømmes i kloakafløb.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage
Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

13.2  Relevante bestemmelser om affald

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

13.3  Bemærkninger

Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg. Tag 
hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser.

14: TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR/RID IMDG ICAO-IATA

UN-nummer - - -
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ADR/RID IMDG ICAO-IATA

UN-forsendelsesbetegnelse Not dangerous goods Not dangerous goods Not dangerous goods

Transportfareklasse(r) - - -

Emballagegruppe - - -

Miljøfarer No Marine pollutant: No No

Særlige forsigtighedsregler for brugeren No data available No data available No data available

15: OPLYSNINGER OM REGULERING

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

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)
Forordning 649/2012/EU om eksport og import af farlige kemikalier
Ikke registreret.

Forordning 1005/2009/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget
Ikke registreret.

Forordning 850/2004/EF om persistente organiske miljøgifte
Ikke registreret.

Begrænsninger i henhold til REACH, afsnit VIII
Ingen.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV)/SVHC - kandidatliste
ikke registreret

Seveso-direktiv

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Farligt stof/farekategorier
Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 2-krav og kolon-

ne 3-krav
Anv.

Direktiv om industriemissioner (VOC‘er, 2010/75/EU)
VOC-indhold  0 %
VOC-indhold  0 g/l

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) 
- bilag II
ikke registreret

Forordning 166/2006/EF om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer 
(PRTR)
ikke registreret

Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (WFD)
ikke registreret

Forordning 98/2013/EU om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
ikke registreret

Forordning 111/2005/EF om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og 
tredjelande
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ikke registreret

15.2  Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gennemført for dette stof.

16: ANDRE OPLYSNINGER

Fork. Forklaring af anvendte forkortelser

ADN
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures 

(Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje)

ADR
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den europæiske over-

enskomst om international transport af farligt gods ad vej)

BEK nr 655 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

CAS Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)

CLP forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk)

DGR Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (afledt minimumseffektniveau)

DNEL Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)

EINECS
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte 

kemiske stoffer)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)

EmS Tidsplan i Nødstilfælde

GHS
 "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassi-

ficering og Mærkning af Kemikalier“, udviklet af FN

GV grænseværdier for stoffer og materialer

IATA International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)

IATA/DGR Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)

indeksnr. Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/ 2008

KTV korttidsværdi

LC50
Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som 

afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval

LD50
Lethal Dose 50 % (dødelig dosis 50 %): LD50 svarer til den dosis af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et 

bestemt tidsinterval

loftværdi loftværdi

MARPOL konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe (fork. for "marine pollutant")

NLP No-Longer Polymer

PBT Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)
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Fork. Forklaring af anvendte forkortelser

ppm parts per million (dele pr. million)

REACH
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt 

begrænsninger for kemikalier)

RID
Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om interna-

tional transport af farligt gods ad jernbane)

SVHC Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)

TWA tidsvægtet gennemsnit

VOC Volatile Organic Compounds (flygtige organiske forbindelser)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2015/830/EU
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden)

Informationskilde samt henvisninger: 
Dette SDS er blevet udarbejdet af Product Regulatory Services- og Hazard Communications grupper ud fra oplysninger, 
der tilvejebringes via interne henvisninger i vores virksomhed.

Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informa-
tionerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med 
hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For 
så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerheds-
datablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.
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