
 

 

Informasjonsblad om produktsikkerhet  

I henhold til kravene i Artikkel 32 i Forordning (EF) nr. 1907/2006
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-

forskriften) FOR-2008-05-30-516 Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).   

Soudatape Connect 
AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 
 

1.1 Produktidentifikator: 
 Produktnavn : Soudatape Connect
 Registreringsnummer REACH : Kan ikke anvendes (artikkel)
 Produkttype REACH : Gejnstand med stoff/blanding som en integrert del av produktet
 

1.2 Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot: 
 

1.2.1 Relevante identifiserte bruksmåter 
 Tetningsmasse 
 

1.2.2 Bruksmåter det advares mot 
 Ingen bruk frarådes 
 

1.3 Informasjon om leverandøren av informasjonsbladet om produktsikkerhet:
 

Leverandør av sikkerhetsdatablad 
 SOUDAL N.V. 

Everdongenlaan 18-20 
B-2300 Turnhout 
☎ +32 14 42 42 31 
" +32 14 42 65 14 
msds@soudal.com 

Produktets produsent  
 SOUDAL N.V. 

Everdongenlaan 18-20 
B-2300 Turnhout 
☎ +32 14 42 42 31 
" +32 14 42 65 14 
msds@soudal.com 

Distributør av produktet  
SOUDAL AS 
Dølasletta 5 
NO-3408 Tranby 
☎ +47 45 22 89 94 
msds@soudal.com 

 

1.4 Telefonnummer for nødstilfelle:  
 24/24 t (Telefonkonsultasjon: Engelsk, Fransk, Tysk, Nederlandsk):
 +32 14 58 45 45 (BIG) 
 24/24 t: 
 Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 
 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen: 
 Ikke klassifisert som farlig i samsvar med kriteriene Forordning (EF) nr. 1272/2008
 

2.2 Merkingselementer: 
 Merking gjelder ikke for gjenstander 
 

2.3 Andre farer: 
 Ingen andre kjente farer 

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
 Komponentene kan ikke bli frigjort under normale bruksforhold på grunn av måten artikkelen eller preparatet er tilgjengelig i markedet på 
 

 Utarbeidet av: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG)
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel   
http://www.big.be 
© BIG vzw 
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  Soudatape Connect 
 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 
 

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak: 
 Generelt: 
 Ved illebefinnende: kontakt lege. 
 Etter innånding: 
 Flytt forulykkede ut i frisk luft. Respirasjonsbesvær: kontakt lege/sykehus. 
 Etter hudkontakt: 
 Kan ikke anvendes.  
 Etter øyekontakt: 
 Skyll med vann. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Forulykkede bringes til øyelege dersom irritasjonen 

fortsetter.  
 Etter svelging: 
 Kan ikke anvendes.  
 

4.2 De viktigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger:
 4.2.1 Akutte symptomer 
 Etter innånding: 
 Ingen kjente virkninger.  
 Etter hudkontakt: 
 Ingen kjente virkninger.  
 Etter øyekontakt: 
 Lett irritasjon.  
 Etter svelging: 
 Ingen kjente virkninger.  
 4.2.2 Forsinkede symptomer 
 Ingen kjente virkninger.  
 4.3 Indikasjon på umiddelbar legehjelp og spesialbehandling:
 Hvis aktuelt og tigjengelig, vil det stå oppført nedenfor.  

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 
 5.1 Slokkingsmidler: 
 5.1.1 Egnede slokkingsmidler: 
 Liten brann: Hurtigvirkende ABC-pulverapparat, Skumslukker, klasse A, Vann (hurtigvirkende slukker, spole).
 Stor brann: Vann, Skum, klasse A.
 5.1.2 Uegnede slokkingsmidler: 
 Liten brann: Hurtigvirkende BC-pulverapparat, Hurtigvirkende CO2-apparat.
 

5.2 Spesielle farer med stoffet eller blandingen: 
 Ved forbrenning: dannelse av giftige og etsende gasser/damper (svoveloksyder, karbonmonoksyd - karbondioksyd). Dekomponerer ved temperaturøkning: 

dannelse av giftige/brennbare gasser/damper.  
 5.3 Råd til brannslokkingsmannskaper: 
 5.3.1 Instruksjoner: 
 Fortynn giftige gasser med spredt vannstråle.  
 5.3.2 Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper: 
 Ved brann/varme: trykkluft/oksygenapparat.  

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
 

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:
 Ingen åpen ild.  
 6.1.1 Verneutstyr ikke for personer utdannet i krisehåndtering
 Se avsnitt 8.2 
 6.1.2 Verneutstyr for personer utdannet i krisehåndtering 
 Egnet verneklær 
 Se avsnitt 8.2 
 6.2 Miljømessige forholdsregler:
 Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljømessig kontaminering. 
 

6.3 Metoder og materiale for oppbevaring og rengjøring:
 Samle opp emnet.  
 

6.4 Referanse til andre seksjoner:
 Se avsnitt 13.  
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  Soudatape Connect 
 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring 
 Informasjonen i denne delen er en generell beskrivelse. Hvis aktuelt og tilgjengelig, er eksponeringsscenarier tilføyd i vedlegget. Følg alltid relevante 

eksponeringsscenarier som samsvarer med det identifiserte bruksområdet. 
 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: 
 Hold adskilt fra åpen ild/varme. Normal hygiene.  
 

7.2 Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompatibiliteter:
 7.2.1 Krav til sikker lagring: 
 Oppbevaringstemperatur: 5 °C - 30 °C. Beskytt mot frost. Beskytt mot direkte sollys. Oppfyller de rettslige kravene. Maks. lagringstid: 1 år.
 7.2.2 Holdes vekk fra: 
 Varmekilder. 
 7.2.3 Egnet emballasjemateriale: 
 Fiberplate. 
 7.2.4 Uegnet emballasjemateriale: 
 Ingen data tilgjengelig 
 

7.3 Spesifikk sluttbruk: 
 Hvis aktuelt og tilgjengelig, er eksponeringscenarier tilføyd i vedlegget. Se informasjon fra produsenten. 

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse
 

8.1 Kontrollparametere: 
 8.1.1 Eksponering i arbeidet 
 a) Grenseverdi for eksponering i arbeidet 
 Hvis grenseverdier er aktuelle og tigjengelige, vil de stå oppført nedenfor.
 b) Nasjonale biologiske grenseverdier 
 Hvis grenseverdier er aktuelle og tigjengelige, vil de stå oppført nedenfor.
 8.1.2 Prøvemetoder 
 Hvis aktuelt og tigjengelig, vil det stå oppført nedenfor. 
 8.1.3 Gjeldende grenseverdier ved bruk av stoffet eller blandingen som forutsatt
 Hvis grenseverdier er aktuelle og tigjengelige, vil de stå oppført nedenfor.
 8.1.4 Terskelverdier 
 Hvis aktuelt og tigjengelig, vil det stå oppført nedenfor. 
 8.1.5 Kontrollstripe 
 Hvis aktuelt og tigjengelig, vil det stå oppført nedenfor. 
 8.2 Eksponeringskontroll: 
 Informasjonen i denne delen er en generell beskrivelse. Hvis aktuelt og tilgjengelig, er eksponeringsscenarier tilføyd i vedlegget. Følg alltid relevante 

eksponeringsscenarier som samsvarer med det identifiserte bruksområdet.  
 8.2.1 Passende tekniske tiltak 
 Hold adskilt fra åpen ild/varme.  
 8.2.2 Individuelle vernetiltak, som for eksempel personlig verneutstyr
 Normal hygiene. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeid. 
 a) Åndedrettsvern: 
 Ikke påkrevet ved normale bruksforhold.  
 b) Håndvern: 
 Ikke påkrevet ved normale bruksforhold. 
 c) Øyevern: 
 Ikke påkrevet ved normale bruksforhold.  
 d) Hudvern: 
 Ikke påkrevet ved normale bruksforhold.  
 8.2.3 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: 
 Se avsnitt 6.2, 6.3 og 13 

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:
 Fysisk form Smidig fast emne
 Bånd 
 Lukt Karakteristisk lukt
 Luktterskel Ingen data tilgjengelig (test ikke utført)
 Farge grå til svart
 Svart-grå
 Partikkelstørrelse Kan ikke anvendes
 Eksplosjonsgrenser Kan ikke anvendes
 Antennelighet Ikke brannfarlig
 Log Kow Kan ikke anvendes (artikkel)
 Dynamisk viskositet Kan ikke anvendes
 Kinematisk viskositet Kan ikke anvendes
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  Soudatape Connect 
 

 Smeltepunkt Ingen data tilgjengelig (test ikke utført)
 Kokepunkt Ingen data tilgjengelig (test ikke utført)
 Fordampingshastighet Kan ikke anvendes
 Relativ damptetthet Kan ikke anvendes
 Damptrykk Kan ikke anvendes
 Løselighet Vann ; ikke oppløselig
 Organisk oppløsningsmiddel ; oppløselig
 Relativ tetthet 1.1 ; 20 °C
 Nedbrytingstemperatur Ingen data tilgjengelig (test ikke utført)
 Selvantennelsestemperatur > 200 °C
 Flammepunkt Ingen data tilgjengelig (test ikke utført)
 Eksplosive egenskaper Ingen kjemisk gruppe knyttet til eksplosive egenskaper
 Oksiderende egenskaper Ingen kjemisk gruppe forbundet med oksiderende egenskaper 
 pH Kan ikke anvendes
 9.2 Andre opplysninger: 
 Rentetthet 1100 kg/m³ ; 20 °C

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1 Reaktivitet: 
 Ingen data tilgjengelig. 
 

10.2 Kjemisk stabilitet: 
 Stabil under normale omstendigheter. 
 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner: 
 Ingen data tilgjengelig. 
 

10.4 Forhold som skal unngås: 
 Forholdsregler 
 Hold adskilt fra åpen ild/varme. 
 10.5 Inkompatible materialer: 
 Ingen data tilgjengelig. 
 

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter: 
 Ved forbrenning: dannelse av giftige og etsende gasser/damper (svoveloksyder, karbonmonoksyd - karbondioksyd). 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
 

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter: 
 11.1.1 Testresultater 

 Akutt giftighet 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 
 Konklusjon 
 Ikke klassifisert for akutt toksisitet 
 

Korrosjon/irritasjon 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 
 Konklusjon 
 Ikke klassifisert som irriterende for huden 
 Ikke klassifisert som irriterende for øynene 
 Ikke klassifisert som irriterende for luftveiene 
 

Respirasjons- eller hudallergi 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 
 Konklusjon 
 Ikke klassifisert som sensibiliserende for innånding 
 Ikke klassifisert som sensibiliserende for hud 
 

Spesifikk målorgantoksisitet 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 
 Konklusjon 
 Ikke klassifisert for subkronisk toksisitet
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  Soudatape Connect 
 

 
Kjønnscellemutagenitet (in vitro) 

 
Soudatape Connect 

 Ingen (test)data tilgjengelig 
 

Kjønnscellemutagenitet (in vivo) 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 
 Konklusjon 
 Ikke klassifisert for mutagene eller gentoksiske effekter 
 

Karsinogenitet 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 
 Konklusjon 
 Ikke klassifisert for karsinogenisitet 
 

Reproduksjonstoksisitet 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 
 Konklusjon 
 Ikke klassifisert for reproduksjonstoksisk eller utviklingsmessig toksisitet
 

Giftighet andre effekter 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 
 

Kroniske effekter fra kort- og langvarig eksponering 
 

Soudatape Connect 
 Ingen kjente virkninger.  

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 
 

12.1 Giftighet: 
 

Soudatape Connect 
 Ingen (test)data tilgjengelig 

 Konklusjon 
 Ikke klassifisert som miljøfarlig i samsvar med kriteriene Forordning (EF) nr. 1272/2008
 

12.2 Persistens og nedbrytbarhet: 
 Vanskelig biologisk nedbrytbar i vann 
 12.3 Bioakkumuleringspotensial:
 Soudatape Connect 
 Log Kow 
 Metode Merknad Verdi Temperatur Verdibestemmelse
  Kan ikke anvendes (artikkel)  

 Konklusjon 
 Ikke bioakkumulerbar 
 

12.4 Mobilitet i jord: 
 Kan ikke anvendes (artikkel) 
 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: 
 På grunn av utilstrekkelige data kan det ikke gis noen uttalelse om komponenten(e) oppfyller kriteriene til PBT og vPvB i henhold til vedlegg XIII til (EG) 

nr. 1907/2006.  
 

12.6 Andre skadevirkninger: 
 Soudatape Connect 
 Fluorholdige klimagasser (Forordning (EU) nr. 517/2014) 
 Ingen av de kjente komponentene er inkludert i listen over fluoriserte klimagasser (Forordning (EU) nr. 517/2014)
 Ozonnedbrytende potensial (ODP) 
 Ikke klassifisert som farlig for ozonlaget (Forordning (EF) nr. 1005/2009)
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  Soudatape Connect 
 

AVSNITT 13: Instrukser ved disponering
 Informasjonen i denne delen er en generell beskrivelse. Hvis aktuelt og tilgjengelig, er eksponeringsscenarier tilføyd i vedlegget. Følg alltid relevante 

eksponeringsscenarier som samsvarer med det identifiserte bruksområdet.  
 

13.1 Avfallshåndteringsmetoder:
 13.1.1 Bestemmelser vedrørende avfallshåndtering 
 Den europeiske unionen 
 Kan betraktes som ufarlig avfall i samsvar med Direktiv 2008/98/EF. 

Avfallsmaterialkode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2000/0532/EF).  
08 04 99 (avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler): avfall som ikke er spesifisert andre steder). Avhengig av 
industribransje og produksjonsprosess, også andre avfallskoder kan benyttes. 

 13.1.2 Metoder for disponering 
 Send til godkjent forbrenningsanlegg med energigjenvinning. Deponer små mengder som husholdningsavfall. Fjern avfall i samsvar med lokale og/eller 

nasjonale forskrifter. 
 13.1.3 Emballasje/Beholder 
 Den europeiske unionen 
 Kodeemballasje av avfallsmateriale (direktiv 2008/98/EF). 

15 01 01 (emballasje av papir og papp/kartong). 

AVSNITT 14: Transportopplysninger 
 

Veien (ADR), Jernbane (RID), Innlands vannveier (ADN), Sjøfart (IMDG/IMSBC), Luftfart (ICAO-TI/IATA-DGR) 
 14.1 FN-nummer: 
 Transport  Fri
 14.2 FN-forsendelsesnavn: 
 14.3 Fareklasse(r) for transport: 
 Farenummer 
 Klasse  
 Klassifiseringskode 
 14.4 Emballasjegruppe: 
 Emballasjegruppe 
 Faresedler 
 14.5 Miljøfarer: 
 Merket for miljøskadelige stoffer nei
 14.6 Spesielle forholdsregler for bruker: 
 Spesielle bestemmelser  
 Unntatte mengder 
 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II av MARPOL, og IBC Code:
 Vedlegg II til MARPOL 73/78 Kan ikke anvendes

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger
 15.1 Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø/spesifikke regler for stoffet eller blandingen: 
 Europeisk lovgivning: 
 VOC-innhold Direktiv 2010/75/EU 

 VOC-innhold Bemerkning
 0 % 

 Nasjonal lovgivning Norge 
 Ingen data tilgjengelig 

 Andre relevante data 
 Ingen data tilgjengelig 
 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet: 
 Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering kreves.  

AVSNITT 16: Andre opplysninger 
 
 (*) INTERN KLASSIFISERING AV BIG 
 ADI Acceptable daily intake 
 AOEL Acceptable operator exposure level
 CLP (EU-GHS) Klassifisering, merking og pakking (globalt harmonisert system i Europa)
 DMEL Derived Minimal Effect Level 
 DNEL Derived No Effect Level 
 EC50 Effect Concentration 50 % 
 ErC50 EC50 in terms of reduction of growth rate
 LC50 Lethal Concentration 50 % 
 LD50 Lethal Dose 50 % 
 NOAEL No Observed Adverse Effect Level
 NOEC No Observed Effect Concentration
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 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
 PBT Persistent, Bioakkumulerende & Toksisk
 PNEC Predicted No Effect Concentration
 STP Sludge Treatment Process 
 vPvB very Persistent & very Bioaccumulative
 

 Informasjonen i dette informasjonsbladet om produktsikkerhet informerer om egenskapene ved visse stoffer, preparater eller stoffblandinger som 
forefinnes i varen. Informasjonsbladet om produktsikkerhet gir ingen kvalitetsspesifikasjoner for de aktuelle stoffene/preparatene/stoffblandingene. 
Overholdelse av anvisningene i dette informasjonsbladet om produktsikkerhet frigjør ikke brukeren fra plikten til å iverksette alle tiltak som sunn fornuft, 
forskrifter, produsentens veiledninger og anbefalinger tilsier, eller som er nødvendige og/eller nyttige basert på de reelt gjeldende forholdene. 
Informasjonsbladet om produktsikkerhet består bare av retningslinjer og anbefalinger. Informasjonen i dette informasjonsbladet om produktsikkerhet er 
utarbeidet på grunnlag av data og prøver som er levert til BIG. Databladet er utarbeidet etter beste evne og i samsvar med kunnskapsnivået ved 
utarbeidelsen. Nye informasjonsblader om produktsikkerhet blir utarbeidet av og til. Kun de nyeste versjonene må benyttes. Hvis ikke noe annet er 
uttrykkelig angitt i informasjonsbladet om produktsikkerhet, gjelder ikke opplysningene andre liknende produkter. BIG garanterer ikke nøyaktigheten eller 
fullstendigheten på de gitte opplysningene og kan ikke holdes ansvarlige for endringer som gjøres av tredjeparter. Dette informasjonsbladet om 
produktsikkerhet skal kun brukes innenfor Den europeiske union, Sveits, Island, Norge og Liechtenstein. All bruk utenfor dette området skjer på egen risiko. 
Bruk av dette informasjonsbladet om produktsikkerhet er underlagt lisensvilkårene og ansvarsbegrensningene som fremgår lisensavtalen mellom BIG og 
produsenten av dette produktet, eller av BIGs generelle vilkår dersom lisensavtalen ikke er dekkende. Alle immaterielle rettigheter til dette databladet 
tilhører BIG, og retten til distribusjon og kopiering er begrenset. Les ovennevnte avtale/vilkår for detaljerte opplysninger. 
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