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1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 
  Kjemikalets navn M-Glue 
Formel   
Produktgruppe  Lim til bolig bygningsbransjen 
Firmanavn  Glava AS 
Besøksadresse Nybråtveien 2, Askim 
Postadresse Postboks F, 1801 Askim 
Telefon  69818400 
 http://www.glava.no 
  

Utarbeidet av Laboratoriet ved Glava AS 
Nødnummer Giftsentralen 22 59 13 00 
 
 
2. FAREIDENTIFIKASJON 

 - Produktet inneholder ikke stoffer som oppfyller kriterier for fareklassifisering i henhold til CLP/GHS regulering (EC) No.1272/2008 (CLP). Produktet har derfor ikke SDS men forenklet SDS.   
 
 
 
3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 
Produktet inneholder ikke stoffer som oppfyller kriterier for fareklassifisering i henhold til CLP/GHS 
 
Name:  Trimethoxyvinylsilane 1-3%  
Cas:      2768-02-7  , H226, H332 
 
Name:  Organosilan ester 1-3%  
Cas:      2768-02-7  , H226, H332 
 
 
 



 HMS-FAKTA M-GLUE 
(FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 

Dette produktet oppfyller ikke kriteriene for fareklassifisering i henhold til FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (CLP / GHS). Produktet har derfor ikke krav til SDS og forenklet sikkerhetsdatablad foreligger.  
                                              januar 2018 

GLAVA AS Isolering 
 
 

Side 2 av 5                                                                                                                              Informasjonen er tilrettelagt av 
 

 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK 
Generell informasjon 

 Ved uhell, kontakt lege- ta med produktet eller dette forenklede sikkerhetsdatabladet med.  
 Ta kontakt med lege dersom det er tvil om den skadedes helse eller dersom symptomer ikke gir seg. 
 Gi aldri vann eller lignende til bevisstløs person 

Innånding 
 Før den skadede til område med frisk luft og hold øye med vedkommende 

Hudkontakt 
 Ta av tilsølte klær umiddelbart. Ved søl på hud vask med såpe og vann. 

Øyekontakt 
 Fjern kontakt linser. Skyll øyet med mye vann inntil irritasjon gir seg eller minst i 15 min. 

Inntak 
 La den utsatte drikke mye vann og hold øye med vedkommende. Dersom personen besvimer kontakt lege og informer lege om produktet. Se til at evt. oppkast renner tilbake i halsen. 

 
 
 
 

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 
 
Passende brannslukningsmidler 

AFFF-AR, karbonsyre, pulver, tåke. Bruk av en vannstråle er forbudt, da det kan spre brannen. 
Spesielle farer Hvis produktet blir utsatt for høy temperatur, som i tilfelle brann, kan det spaltes av farlige gassesr. Disse er: nitrogenoksid. Karbonoksider. Noen metalloksyder. Ved eksponering for nedbrytningsprodukter er det fare for helsen.  Brannmenn skal bruke riktig verneutstyr.  En lukket beholder, som er utsatt for brann, skal avkjøles med vann. Ikke la vannet fra brannutslipp løpe inn i avløpsanlegg og vannstrømmer. 
Råd for brannmenn Bruk uavhengig pusteapparat og verneutstyr for å unngå kontakt 
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7. HÅNDTERING OG LAGRING 
 
Håndtering Røyking, spising og drikking samt oppbevaring av tobakk, mat og væsker er ikke tillatt i rommet hvor produktet håndteres 
Oppbevaring Oppbevares i original emballasjen. Åpnet emballasje må tettes forsiktig og godt igjen og oppbevares rett vei for å forhindre lekkasje. 
Spesielle bruksområder Produktet skal kun benyttes som lim som beskrevet under punkt 1. 

 
 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR 
Begrensning av eksponering på arbeidsplassen 

Metanol kan avgis i små mengder ved vulkanisering. Metanol har grenseverdier 100 ppm eller 130 mg/m3 for 8 timers arbeidsdag. Stoffet kan tas opp gjennom huden. 
Det kan være fare for å puste inn metanol ved vulkanisering.  
Det bør sjekkes ved jevne mellomrom at eksponeringsgrensene overholdes. 
En må tilpasse arbeidet etter krav for maksimum eksponeringsgrense 
Vask alltid hender før pauser og etter endt arbeid. Dersom arbeidet ikke bedyr nærkontakt med limet er det ikke nødvendig med hansker. Men dersom nærkontakt ikke kan unngås skal en bruke hansker som er CE merkede. Butyl/nitril plasthansker anbefales. 
Arbeid i godt ventilerte rom. Dersom arbeidsrommet ikke er godt ventilert må gassmaske benyttes. 
 
 

Annen informasjon  
  
 
 
 
 
 
 

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 
Bruk sand, sagflis, jord, vermikulitt, diatoméjord til å samle ikke brennbare absorberende materialer og samle det i beholder. Hvis mulig, rengjør med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås. 
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 
Forhold som skal unngås  
Materialer som skal unngås Sterke syrer, baser, oksiderende stoffer og reduksjonsmidler skal unngås 
Farlige spaltningsprodukter Produktet er stabilt under normale omstendigheter. 

  
11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 
Akutt giftig:  
Trimetoxyvinylsilane er testet på  
Hare – LD50 dermal  -  3200 mg/kg 
Rotte – LD50 Innånding 4 timer -  16,8 mg/l  
Rotte – LD50 Oral  -  7100 mg/kg  
 
Hud irritasjon: 
Teste med trimetoxyvinylsilan på rotte 96 timer – Ikke irriterende 
Øyeskader: 
Teste med trimetoxyvinylsilan på rotte –irriterende 
 
12. MILJØOPPLYSNINGER 
Økotoksisitet Trimetoxyvinylsilane er testet på  

Fisk – LC50 96 timer  - 191mg/l 
Daphnia – EC50 48timer – 169 mg/l 
Daphnia – NOEC 21 timer – 25 mg/l 
Alger – NOEC 72 timer – 25 mg/l 
 
 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

Tilstandsform Pasta 
Farge Fargen kan variere 
Løselighet i vann Uoppløselig i vann 
Relativ tetthet 1,46 
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Persistens og nedbrytbarhet Produktet inneholder komponenter som etter nedbrytning kan gi uønskede effekter etter langtidseksponering til miljøet. 
Bioakkumulasjonspotensial  

  
13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 
Produktet er klassifisert som farlig avfall Ikke farlig avfall 
Emballasjen er klassifisert som farlig avfall  
Annen informasjon 080410 

  
 

 
 

14. TRANSPORTINFORMASJON 
Produktet er ikke klassifisert som farlig gods 

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 
Produktet er testet og funnet ok under følgende regelverk: 

- Direktive 92/85/EEC 
- SI 2002/2677 
- Regulering 1272/2008 

 

16. ANDRE OPPLYSNINGER 
Viktigste kilder ved utarbeidelsen av forenklet sikkerhetsdatablad  (ikke norske) 

Produsentens sikkerhetsdatablad 

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Glava AS 
 


