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Informationsblad om produktsäkerhet enligt 
Reach (artikel 32)

ACOUSPANEL KORE 
ADHESIVE - ACPK        

AVSNITT 1: IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/FÖRETAGET.

1.1 Produktidentifiering: ACOUSPANEL KORE ADHESIVE - ACPK
Andra sätt att identifiera sig: 
Ej tillämpligt

1.2 Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen och användningsområden som rekommenderas:
Relevanta användningsområden: Klister
Användning avråds från: Alla användningsområden som inte anges i detta avsnitt eller i avsnitt 7.3.

1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet:
AISLACUSTIC INGENIERIA ACUSTICA SL
Avd. Perez Galdos 79 - 24
46018 VALENCIA - Spain
Phone: +34 630 334 602
info@acouspanel.com www.acouspanel.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 112

AVSNITT 2: IDENTIFIERING AV FAROR

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:
CLP-förordning (EG) nr 1272/2008:
Produkten är inte klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Etikettelement:

CLP-förordning (EG) nr 1272/2008:
Faroangivelser:
Non-applicable

Försiktighetsföreskrifter:

P101: Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens behållare eller etikett till hands.
P102: Förvaras utom räckhåll för barn.
P501: Bortskaffa innehållet/behållarna i enlighet med gällande lagstiftning om avfallshantering.
Kompletterande information:
EUH208: Innehåller 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1). Kan ge en allergisk reaktion.
UFI: 7DU9-70E2-H00J-RTU0

2.3 Andra faror:

Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna.
Endokrinstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER **

3.1 Ämne:
Ej tillämpligt

3.2 Blandning:

Kemisk beskrivning: Blandning av ämnen: Kemikaliebeskrivning.
Komponenter:
I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (punkt 3) innehåller produkten:

** Ändringar i förhållande till föregående version
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Informationsblad om produktsäkerhet 
enligt Reach (artikel 32)

ACOUSPANEL KORE 
ADHESIVE - ACPK

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar ** (fortsättning)

Identifiering Kemiskt namn/klassificering Koncentration

ATP CLP001,2-benzisothiazol-3(2H)-one⁽¹⁾

Förordning 1272/2008
Akut Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; 
Skin Sens. 1: H317 - Fara

<1 %

Reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)⁽¹⁾.

Förordning 1272/2008
Akut Tox. 2: H310+H330; Akut Tox. 3: H301; Akut akvatisk reaktion 1: H400; 
Kronisk akvatisk reaktion 1: H410; Hudskador. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317 - 
Fara

<1 %

⁽¹⁾ Ämnen som utgör en hälso- eller miljörisk och som uppfyller kriterierna i förordning (EU) nr 2020/878. 

Mer information om ämnenas risker finns i avsnitten 11, 12 och 16. 

Övriga upplysningar:

Identifiering M-faktor
Akut 100Reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). 

CAS: 55965-84-9 EC: Ej tillämpligt Kronisk 10

Identifiering Gränsvärde för specifik koncentration

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
CAS: 2634-33-5
EC: 220-120-9

% (w/w) >=0,05: Hudkänsla. 1 - H317

Reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-
isothiazol-3-on (3:1).
CAS: 55965-84-9
EC: Ej tillämpligt

% (w/w) >=0,6: Hud Corr. 1B - H314 
0,06<= % (w/w) <0,6: Hud Irrit. 2 - H315 
% (w/w) >=0,06: Ögon Irrit. 2 - H319
% (w/w) >=0,0015: Hud Sens. 1A - H317

** Ändringar i förhållande till föregående version

AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder:
Symtomen till följd av förgiftning kan uppträda efter exponering, sök därför i tveksamma fall läkarvård vid direkt exponering för 
den kemiska produkten eller ihållande obehag, visa SDS för denna produkt.
Genom inandning:
Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid inandning.  Vid förgiftningssymptom rekommenderas dock att den drabbade 
personen avlägsnas från exponeringsområdet, får ren luft och hålls i vila. Begär läkarvård om symtomen kvarstår.
Vid hudkontakt:
Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid hudkontakt. Vid hudkontakt rekommenderas dock att man tar av sig förorenade 
kläder och skor, sköljer huden eller vid behov duschar den drabbade personen grundligt med kallt vatten och neutral tvål. Vid 
allvarlig reaktion kontakta läkare.
Genom ögonkontakt:
Skölj ögonen noggrant med vatten i minst 15 minuter. Om den skadade personen använder kontaktlinser ska dessa tas bort om 
de inte sitter fast i ögonen, vilket i så fall kan orsaka ytterligare skador. I samtliga fall bör man efter rengöring så snabbt som 
möjligt kontakta en läkare med hjälp av produktens SDS.
Genom intag/aspiration:
Framkalla inte kräkningar, men om det ändå sker, håll huvudet nedåt för att undvika aspiration. Håll den drabbade personen i 
vila. Skölj munnen och halsen, eftersom de kan ha påverkats under intagningen.

4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda:
Akuta och fördröjda effekter anges i avsnitten 2 och 11.

4.3 Uppgift om eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling som behövs:
Ej tillämpligt

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedier:
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Informationsblad om produktsäkerhet 
enligt Reach (artikel 32)

ACOUSPANEL KORE 
ADHESIVE - ACPK

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSMÅL (fortsättning)

Lämpliga släckmedier:
Produkten är obrännbar under normala förhållanden vid lagring, hantering och användning. Vid förbränning till följd av 
felaktig hantering, förvaring eller användning använd företrädesvis polyvalenta pulversläckare (ABC-pulver), i enlighet 
med förordningen om brandskyddssystem.
Olämpliga släckmedel:
Ej tillämpligt

5.2 Särskilda faror som uppstår genom ämnet eller blandningen:
Vid förbränning eller termisk nedbrytning bildas reaktiva underprodukter som kan bli mycket giftiga och därmed utgöra 
en allvarlig hälsorisk.

5.3 Råd för brandmän:
Beroende på brandens omfattning kan det vara nödvändigt att använda fullständiga skyddskläder och en självförsörjande 
andningsapparat (SCBA).  Ett minimum av nödutrustning bör finnas tillgänglig (brandfiltar, bärbar förbandslåda, ...) i enlighet med 
direktiv 89/654/EG..
Ytterligare bestämmelser:
Handla i enlighet med den interna beredskapsplanen och informationsbladen om åtgärder som ska vidtas efter en olycka eller 
andra nödsituationer. Eliminera alla antändningskällor. Vid brand, kyl lagringsbehållare och tankar för produkter som är känsliga 
för förbränning, explosion eller BLEVE till följd av höga temperaturer. Undvik spill av de produkter som använts för att släcka 
branden i ett vattenhaltigt medium.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden:

För personal som inte är i nödsituationer:
Isolera läckor förutsatt att det inte finns någon ytterligare risk för de personer som utför denna uppgift. Personlig 
skyddsutrustning måste användas mot eventuell kontakt med den spillda produkten (se avsnitt 8). Evakuera området och håll ut 
dem som inte har skydd.
För räddningspersonal:
Se avsnitt 8.

6.2 Miljöåtgärder:
Undvik spill i vattenmiljön eftersom den innehåller ämnen som kan vara farliga för vattenmiljön. Förvara den absorberade 
produkten i hermetiskt slutna behållare. Vid allvarligt spill till vattenmiljön meddela den berörda myndigheten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring:

Det rekommenderas:
Absorbera spillningen med sand eller ett inert absorberande medel och flytta den till en säker plats. Absorbera inte i sågspån 
eller andra brännbara absorbenter. Vid eventuella problem i samband med bortskaffande, se avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:
Se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering:
A.- Allmänna försiktighetsåtgärder för säker användning

Överensstämmer med gällande lagstiftning om förebyggande av arbetsrisker i samband med manuell hantering av 
vikter. Upprätthålla ordning, renlighet och förstörelse med hjälp av säkra metoder (avsnitt 6).

B.- Tekniska rekommendationer för förebyggande av bränder och explosioner
Produkten är obrännbar under normala förhållanden vid lagring, hantering och användning. Det rekommenderas att överföra i 
långsamma hastigheter för att undvika generering av elektrostatiska laddningar som kan påverka brännbara produkter. Se 
avsnitt 10 för information om förhållanden och material som bör undvikas.

C.- Tekniska rekommendationer om allmän arbetshygien
Ät eller drick inte under processen och tvätta händerna efteråt med lämpliga rengöringsmedel. 

D.- Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker
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Informationsblad om produktsäkerhet 
enligt Reach (artikel 32)

ACOUSPANEL KORE 
ADHESIVE - ACPK

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGERING (forts.)

Det rekommenderas att ha absorberande material tillgängligt i närheten av produkten (se avsnitt 6.3). 
7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter:

A.- Tekniska åtgärder för lagring

B.- Allmänna villkor för lagring
Undvik värmekällor, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel. För ytterligare information se avsnitt 10.5. 

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar):
Med undantag för de redan angivna instruktionerna är det inte nödvändigt att ge några särskilda rekommendationer om 
användningen av denna produkt.

Lägsta temperatur.: 5 ºC

Högsta temperatur.: 30 ºC

Maximal tid: 6 Månader

AVSNITT 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar:
Ämnen vars gränsvärden för yrkesmässig exponering måste övervakas på arbetsplatsen (europeiskt gränsvärde för 
yrkesmässig exponering, inte landspecifik lagstiftning):
Det finns inga tillämpliga gränsvärden för yrkesmässig exponering för de ämnen som ingår i produkten.

DNEL (Arbetstagare):

Kort exponering Lång exponering

Identifiering Systemisk Lokal Systemisk Lokal

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Oral Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt

CAS: 2634-33-5 Dermal Ej tillämpligt Ej tillämpligt 0,966 mg/kg Ej tillämpligt

EC: 220-120-9 Inandning Ej tillämpligt Ej tillämpligt 6,81 mg/m³ Ej tillämpligt

DNEL (General population):

Kort exponering Lång exponering

Identifiering Systemisk Lokal Systemisk Lokal

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one Oral Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt

CAS: 2634-33-5 Dermal Ej tillämpligt Ej tillämpligt 0,345 mg/kg Ej tillämpligt

EC: 220-120-9 Inandning Ej tillämpligt Ej tillämpligt 1,2 mg/m³ Ej tillämpligt

PNEC:

Identifiering

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one STP 1,03 mg/L Sötvatten 0,00403 mg/L

CAS: 2634-33-5 Jord 3 mg/kg Marint vatten 0,000403 mg/L

EC: 220-120-9 Intermittent 0,0011 mg/L Sediment (sötvatten) 0,0499 mg/kg

Oral Ej tillämpligt Sediment (marint vatten) 0,00499 mg/kg

8.2 Exponeringskontroller:
A.- Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning.

Som en förebyggande åtgärd rekommenderas att man använder grundläggande personlig skyddsutrustning med motsvarande 
<<CE-märkning>> i enlighet med förordning (EU) 2016/425. För mer information om personlig skyddsutrustning (förvaring, 
användning, rengöring, underhåll, skyddsklass,...), se den informationsbroschyr som tillhandahålls av tillverkaren. För mer 
information se underavsnitt 7.1.  All information i detta dokument är en rekommendation som behöver specificeras av 
tjänsterna för förebyggande av arbetsrisker, eftersom det inte är känt om företaget har ytterligare åtgärder till sitt förfogande.

B.- Andningsskydd
Skyddsutrustning måste användas om det bildas en dimma eller om gränsvärdena för yrkesexponering överskrids. 

C.- Särskilt skydd för händerna
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ACOUSPANEL KORE 
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AVSNITT 8: KONTROLL AV EXPOSITION OCH PERSONLIGT SKYDD (fortsättning)

Piktogram PPE Märkning CEN Standard Anmärkningar

Obligatorisk hand
skydd

Skyddshandskar mot 
mindre risker

Byt ut handskarna om det finns några tecken på 
skador. Vid långvarig exponering av produkten för 

professionella användare/industriarbetare 
rekommenderar vi att man använder CE III-

handskar i enlighet med standarderna EN 420:2004
+ A1:2010 och EN ISO 374-1:2016+A1:2018.

Eftersom produkten är en blandning av flera ämnen kan handskmaterialets motståndskraft inte beräknas i förväg med 
fullständig tillförlitlighet och måste därför kontrolleras före användning.

D.- Ögon- och ansiktsskydd

Piktogram PPE Märkning CEN Standard Anmärkningar

Obligatoriskt ansikte
skydd

Panoramaglasögon mot 
stänk/projektioner.

EN 166:2002
EN ISO 4007:2018

Rengör dagligen och desinficera regelbundet 
enligt tillverkarens anvisningar. Används om det 

finns risk för stänk.

E.- Kroppsskydd

Piktogram PPE Märkning CEN Standard Anmärkningar

Arbetskläder

Byt ut innan det finns tecken på försämring. För 
perioder av långvarig exponering av produkten för 

professionella/industriella användare 
rekommenderas CE III, i enlighet med 

bestämmelserna i EN ISO 6529:2013, EN ISO 
6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.

Anti-slip arbetsskor EN ISO 20347:2012

Byt ut innan det finns tecken på försämring. För 
perioder av långvarig exponering av produkten för 

professionella/industriella användare 
rekommenderas CE III, i enlighet med 

bestämmelserna i EN ISO 20345:2012 y EN 
13832-1:2007.

F.- Ytterligare nödåtgärder

Nödåtgärd Standarder Nödåtgärd Standarder

Nöddusch

ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Ögonspolningsstationer

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Kontroller av miljöexponering:
I enlighet med gemenskapens lagstiftning för miljöskydd rekommenderas att undvika spill i miljön av både produkten och 
dess behållare. För ytterligare information se avsnitt 7.1.D.
Flyktiga organiska föreningar:
Med hänsyn till direktiv 2010/75/EU har denna produkt följande egenskaper:

V.O.C. (Leverans):   0 % vikt
V.O.C. densitet vid 20 ºC:           0 kg/m3 (0 g/L)
Genomsnittligt kolnummer:
Genomsnittlig molekylvikt:

Ej tillämpligt 
Ej tillämpligt

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper:

Vätska
Klistra in

Fullständig information finns i produktdatabladet. 
Utseende:
Fysiskt tillstånd vid 20 ºC:
Utseende:
Färg: Vit
*Inte relevant på grund av produktens art, som inte ger information om dess faror.
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ACOUSPANEL KORE 
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AVSNITT 9: FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER (fortsättning)
Lukt:    Ej tillämpligt 
Lukttröskel:         Ej tillämpligt * 
Volatilitet:

Kokpunkt vid atmosfäriskt tryck:
Ångtryck vid 20 ºC: 
Ångtryck vid 50 ºC: 
Förångningshastighet vid 20 ºC: 
Produktbeskrivning: 
Densitet vid 20 ºC:
Relativ densitet vid 20 ºC: 
Dynamisk viskositet vid 20 ºC: 
Kinematisk viskositet vid 20 ºC:

194 ºC

2129 Pa

11218,45 Pa  (11,22 kPa) 
Ej tillämpligt *

1236,3 kg/m³

1,18 - 1,22

Ej tillämpligt*
Ej tillämpligt *

Kinematisk viskositet vid 40 ºC: >20,5 mm²/s

Ej tillämpligt

7,5 - 8,5

Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt*

Icke brandfarlig (>60 ºC)
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt *

Koncentration:
pH:

Ångtäthet vid 20 ºC:
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 20 ºC: 
Löslighet i vatten vid 20 ºC:
Löslighetsegenskaper:
Nedbrytningstemperatur:
Smältpunkt/fryspunkt: 
Brandfarlighet:
Flampunkt:
Brandfarlighet (fast, gas):
Självantändningstemperatur:
Nedre gränsen för brandfarlighet:
Övre gränsen för brandfarlighet:
Partiklarnas egenskaper:
Median ekvivalent diameter: Ej tillämpligt 

9.2 Annan information:

Uppgifter om fysiska faroklasser:

Ej tillämpligt *
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt * 
Ej tillämpligt * 

Ej tillämpligt *

Explosiva egenskaper:
Oxiderande egenskaper:
Frätande för metaller:
Förbränningsvärme:
Aerosoler - total procentuell andel (i massa) av 
brandfarliga komponenter:
Andra säkerhetsegenskaper:

Ytspänning vid 20 ºC: Ej tillämpligt * 
Brytningsindex:  Ej tillämpligt *

*Inte relevant på grund av produktens art, som inte ger information om dess faror.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:
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Informationsblad om produktsäkerhet 
enligt Reach (artikel 32)

ACOUSPANEL KORE 
ADHESIVE - ACPK

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (fortsättning)

Inga farliga reaktioner förväntas eftersom produkten är stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Se avsnitt 7. 
10.2 Kemisk stabilitet:

Kemiskt stabil under de angivna villkoren för lagring, hantering och användning.
10.3 Möjlighet till farliga reaktioner:

Under de angivna förhållandena förväntas inte farliga reaktioner som leder till för höga temperaturer eller tryck. 
10.4 Villkor att undvika:

Kan hanteras och förvaras vid rumstemperatur:
Stöt och friktion Kontakt med luft Ökning av temperaturen Solljus Luftfuktighet

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt

10.5 Inkompatibla material:
Syror Vatten Oxiderande material Brännbara material Övriga

Undvik starka syror Ej tillämpligt Undvik direkt påverkan Ej tillämpligt Undvik alkalier eller starka baser

10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:
Se underavsnitten 10.3, 10.4 och 10.5 för att ta reda på de specifika nedbrytningsprodukterna.  Beroende på 
nedbrytningsförhållandena kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO2), kolmonoxid och andra 
organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION **

11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008:

Experimentell information om produktens toxikologiska egenskaper finns inte tillgänglig.

Farliga konsekvenser för hälsan:

Vid upprepad och långvarig exponering eller vid koncentrationer som är högre än de rekommenderade yrkesmässiga 
gränsvärdena för exponering kan skadliga effekter på hälsan uppstå, beroende på hur exponeringen sker:
A- Intag (akut effekt):

- Akut toxicitet : Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, men innehåller ämnen som
klassificeras som farliga för konsumtion. För mer information se avsnitt 3.
- Korrosivitet/irritabilitet: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.  Den innehåller dock ämnen som
klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

B- Kontakt med huden och ögonen (akut effekt):
- Kontakt med huden: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.  Den innehåller dock ämnen som
klassificeras som farliga för hudkontakt. För mer information se avsnitt 3.
- Kontakt med ögonen: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna.  Produkten innehåller dock
ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

C- CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet):
- Carcinogenicity: Based on available data, the classification criteria are not met, as it does not contain substances classified
as hazardous for the effects mentioned. For more information see section 3.

D- IARC: Poly(vinylalkohol) (3)
- Mutagenitet: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen
som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.
- Reproduktionstoxicitet: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller
ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

E- Sensibiliserande effekter:

** Ändringar i förhållande till föregående version
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- Andningsvägar: Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller 
ämnen som klassificeras som farliga med sensibiliserande effekter. För mer information se avsnitt 3.
- Hud: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.  Den innehåller dock ämnen som klassificeras som
farliga med sensibiliserande effekter. För mer information se avsnitt 3.
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SECTION 11: TOXICOLOGICAL INFORMATION ** (continued)

F- Specifik målorgantoxicitet (STOT) - enstaka exponering:
- Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som
klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

G- Specifik målorgantoxicitet (STOT) - upprepad exponering:
- Specifik målorgantoxicitet (STOT) - upprepad exponering: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte
klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer
information, se avsnitt 3.
- Hud: Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som
klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

H- Risk för aspiration:
- Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna, eftersom den inte innehåller ämnen som
klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information se avsnitt 3.

Övriga upplysningar:

Non-applicable

Specifik toxikologisk information om ämnena:

Identifiering Akut toxicitet Släktet

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one LD50 muntlig 500 mg/kg Råtta

CAS: 2634-33-5 LD50 dermalt Ej tillämpligt

EC: 220-120-9 LC50 Inandning Ej tillämpligt

LD50 muntlig 64 mg/kg Råtta

LD50 dermalt 87,12 mg/kg Kanin

Reaktionsmassan av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on. 
(3:1)

CAS: 55965-84-9

EC: Ej tillämpligt LC50 Inandning 0,33 mg/L (4 h) Råtta

Uppskattning av akut toxicitet (UAT mix):

UAT mix Beståndsdel(er) med okänd toxicitet

muntlig >2000 mg/kg (Calculation method) Ej tillämpligt
dermalt >2000 mg/kg (Calculation method) Ej tillämpligt
Inandning >20 mg/L (4 h) (Calculation method) Ej tillämpligt

11.2 Information om andra faror:

Endokrinstörande egenskaper
Endokrinstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna.

Ej tillämpligt

** Ändringar i förhållande till föregående version
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AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION **

Experimentell information om produktens ekotoxikologiska egenskaper finns inte tillgänglig. 12.1 
Toxicitet:

Akut toxicitet:
Identifiering Koncentration Arter Släktet

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one LC50 >0.1 - 1 (96 h) Fisk

CAS: 2634-33-5 EC50 >0.1 - 1 (48 h) Kräftdjur

EC: 220-120-9 EC50 >0.1 - 1 (72 h) Alger

LC50 >0.1 - 1 (96 h) Fisk

EC50 >0.1 - 1 (48 h) Kräftdjur

reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-
methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

CAS: 55965-84-9

EC: Ej tillämpligt EC50 >0.1 - 1 (72 h) Alger

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Identifiering Nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one BOD5 Ej tillämpligt Koncentration 100 mg/L

CAS: 2634-33-5 COD Ej tillämpligt Period 28 dagar
EC: 220-120-9 BOD5/COD Ej tillämpligt % Biologiskt nedbrytbar 0 %

12.3 Bioackumulationspotential:

Identifiering Bioackumulationspotential

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one BCF 2

CAS: 2634-33-5 Pow Log 1.45

EC: 220-120-9 Potentiell Låg

12.4 Rörlighet i jord:
Inte tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:
Produkten uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna.

12.6 Endokrinstörande egenskaper:
Endokrinstörande egenskaper: Produkten uppfyller inte kriterierna. 

12.7 Andra biverkningar:
Ej beskrivet

** Ändringar i förhållande till föregående version

AVSNITT 13: ÖVERVÄGANDEN OM BORTSKAFFANDE

Sidan  9/11Datum för sammanställning: 08/04/2015 Reviderad: 20/04/2022 Version: 4Utskrift: 20/04/2022            
(ersatte 3)

- FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA -



Utskrift: 20/04/2022 Datum för sammanställning: 08/04/2015 Reviderad: 20/04/2022 Version: 4 (ersatte 3)

Informationsblad om produktsäkerhet 
enligt Reach (artikel 32)

ACOUSPANEL KORE 
ADHESIVE - ACPK

AVSNITT 13: Hänsyn vid bortskaffande (fortsättning)

13.1 Metoder för behandling av avfall:

Kod Beskrivning Avfallsklass (förordning (EU) nr 
1357/2014)

08 04 10 Avfall av andra lim och tätningsmedel än de som anges i 08 04 09. Ofarlig

Typ av avfall (förordning (EU) nr 1357/2014):
Ej tillämpligt

Avfallshantering (bortskaffande och utvärdering):
Rådgör med den auktoriserade avfallshanteraren om bedömning och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och 2 (direktiv 
2008/98/EG). Enligt 15 01 (2014/955/EG) i koden och om behållaren har varit i direkt kontakt med produkten ska den behandlas 
på samma sätt som den egentliga produkten. I annat fall kommer den att behandlas som en ofarlig restprodukt. Avfallet får inte 
slängas i avloppet. Se punkt 6.2.
Förordningar om avfallshantering:
I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) anges gemenskapens eller statens bestämmelser om 
avfallshantering.
Gemenskapslagstiftning: Direktiv 2008/98/EG, 2014/955/EU, förordning (EU) nr 1357/2014.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt är inte reglerad för transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

AVSNITT 15: INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/lagstiftning som är specifika för ämnet eller blandningen:
Förordning (EG) nr 528/2012: innehåller ett konserveringsmedel för att skydda den behandlade varans ursprungliga egenskaper. 
Innehåller reaktionsmassa av 5-chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), bronopol (INN), 1,2-
benzisothiazol-3(2H)-on.
Kandidatämnen för godkännande enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach): Ej tillämpligt
Ämnen som ingår i bilaga XIV till Reach ("Förteckning över auktorisationer") och datum för upphörande: Ej tillämpligt.
Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet: Ej tillämpligt
Artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (produkttyp 2, 6, 9, 11, 12, 13) ; reaktionsmassa av 5-
chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (produkttyp 2, 4, 6, 11, 12, 13)

FÖRORDNING (EU) nr 649/2012 om import och export av farliga kemiska produkter: Ej tillämpligt
Seveso III:

Ej tillämpligt
Begränsningar för saluföring och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (bilaga XVII till Reach, etc ...).

Yrkesmässig exponering för andningsbar kristallin kiseldioxid måste kontrolleras i enlighet med direktiv (EU) 2019/130.

Särskilda bestämmelser om skydd av människor och miljö:

Det rekommenderas att använda informationen i detta säkerhetsdatablad som en grund för att utföra arbetsplatsspecifika 
riskbedömningar för att fastställa nödvändiga riskförebyggande åtgärder för hantering, användning, lagring och bortskaffande 
av denna produkt.

Annan lagstiftning:
Produkten kan påverkas av sektorspecifik lagstiftning.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:
Leverantören har inte gjort någon utvärdering av kemikaliesäkerheten.

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

Lagstiftning om säkerhetsdatablad:
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AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION (fortsättning)

SDB ska tillhandahållas på ett officiellt språk i det land där produkten släpps ut på marknaden. Detta säkerhetsdatablad har 
utformats i enlighet med BILAGA II - Vägledning för sammanställning av säkerhetsdatablad i förordning (EG) nr 1907/2006 
(KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878).
Ändringar i förhållande till det tidigare säkerhetsdatabladet som rör riskhanteringen..:
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878
SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER (AVSNITT 3, AVSNITT 11, AVSNITT 12):

· Nya deklarerade ämnen
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

         Reaktionsmassa av 5-chloro-2-metyl-2H-isothiazol-3-on och 2-metyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) 
CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 (AVSNITT 2, AVSNITT 16):

· - Ämnen som ingår i EUH208:
· Nya deklarerade ämnen

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5)

Texterna till de lagtexter som nämns i avsnitt 3:
- De fraser som anges avser inte själva produkten, utan är endast av informativa skäl och hänvisar till de enskilda komponenter
som anges i avsnitt 3.
CLP Förordning (EC) No 1272/2008:

Akut Tox. 2: H310+H330 - Dödlig vid hudkontakt eller inandning.
Akut Tox 3: H301 - Giftigt om det sväljs.
Akut Tox 4: H302 - Skadligt om det sväljs.
Vattenlevande akut 1: H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Akvatisk kronisk 1: H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
Ögonskador. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
Hud Corr. 1B: H314 - Orsakar allvarliga hudbrännskador och ögonskador.
Hud Irrit. 2: H315 - Orsakar hudirritation.
Hud Sens. 1: H317 - Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
Hud Sens. 1A: H317 - Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Klassificeringsförfarande:
Ej tillämpligt
Råd i samband med utbildning:
Utbildning rekommenderas för att förebygga arbetsrisker för personal som använder denna produkt och för att underlätta deras
förståelse och tolkning av detta säkerhetsdatablad och etiketten på produkten.
De viktigaste bibliografiska källorna:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Förkortningar och akronymer:
ADR: Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg
IMDG: Internationell kod för farligt gods till sjöss
IATA: Internationella lufttransportförbundet
ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen
COD: Kemisk syreförbrukning
BOD5: Biokemisk syreförbrukning under 5 dagar.
BCF: Biokoncentrationsfaktor
LD50: Dödlig dos 50
LC50: Dödlig koncentration 50
EC50: Effektiv koncentration 50
LogPOW: Fördelningskoefficient oktanol-vatten
Koc: Fördelningskoefficient för organiskt kol
UFI: unik identitetsbeteckning för formeln
IARC: Internationella cancerforskningsinstitutet

Säkerhetsdatablad för produkten utarbetat i enlighet med artikel 32 i förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach); detta dokument utgör inte ett säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 
1907/2006, eftersom ett säkerhetsdatablad inte är obligatoriskt för denna produkt.
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på källor, teknisk kunskap och gällande lagstiftning på europeisk och statlig nivå, utan att kunna garantera dess riktighet. Denna information 
kan inte betraktas som en garanti för produktens egenskaper, utan är endast en beskrivning av säkerhetskraven. Yrkesmetoden och villkoren för användare av denna produkt ligger inte inom vår 
kännedom eller kontroll, och det är i slutändan användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå de lagstadgade kraven för hantering, lagring, användning och bortskaffande av 
kemiska produkter. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt, som inte bör användas för andra behov än de angivna.
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