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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· 1.1 Produktbeteckning Fotoschablon emulsion

· Handelsnamn: 125
· Artikelnummer: DJL27
· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

som det avråds från
Denna product skall ej användas till något annat ändamål än det som specificeras
under section 1.

· Tillverkare / leverantör:
Fujifilm Speciality Ink Systems Limited
Pysons Road, Broadstairs, Kent. CT10 2LE.
Tel. +44 (0)1843 866668

· Område där upplysningar kan inhämtas:
Product Safety Department
Office hours +44(0)1843 866668 (0830 to 1700 GMT)
product.safety@fujifilm.com

· 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: +44 (0) 203 394 9886 (English)

* AVSNITT 2: Farliga egenskaper

· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

· 2.2 Märkningsuppgifter
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
· Faropiktogram

GHS07

· Signalord Varning

· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one
[EG-nr 220-239-6] (3:1)
N-metyl-4-(p-formylstyryl)pyridiniummetylsulfat

· Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

· Skyddsangivelser
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

· 2.3 Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.

* AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

· 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

(Fortsättning på sida 2)
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· Farliga ingredienser:

CAS: 74401-04-0
ELINCS: 418-240-3
Reg.nr.: 01-0000016500-82

N-metyl-4-(p-formylstyryl)pyridiniummetylsulfat
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

<1%

CAS: 55965-84-9
Reg.nr.: Not Applicable

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-
7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-
6] (3:1)
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Skin Sens. 1, H317

<1%

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna hänvisningar:

Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös.
Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

· Efter inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
· Efter kontakt med huden:

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och skölj därefter noggrant.
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

· Efter kontakt med ögonen:
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.

· Efter förtäring:
Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.

· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

· 5.1 Släckmedel
· Lämpliga släckningsmedel:

CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med
spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle.
· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande frigöras:
Kolmonoxid (CO)
Kväveoxider (NOx)
I vissa brandförhållanden kan spår av andra giftiga ämnen ej uteslutas.

· 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
· Speciell skyddsutrustning:

Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

(Fortsättning på sida 3)
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· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Blanda ut med mycket vatten.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel,
universalbindemedel, sågspån).
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.

· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

· 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Lagra svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
Skydda mot värme och direkt solljus.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

· 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
· Lagring:

Lagras i överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller lokala bestämmelser.
· Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras endast i uppvärmda behållare.
· Hänvisningar beträffande sammanlagring:

Förvaras åtskilt från alkalier (betmedel).
Förvaras åtskilt från oxiderande och sura ämnen.

· 7.3 Specifik slutanvändning
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· 8.1 Kontrollparametrar
· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
· DNEL worker:
· Ytterligare hänvisningar:

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· 8.2 Begränsning av exponeringen

· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Skyddsdräkter förvaras separat.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

· Andningsskydd: Erfordras ej vid bra rumsventilation.
· Handskydd:

Det finns inga material eller materialkombinationer för skyddshandskar som ger fullt
skydd mot alla kemikalier eller kemikaliekombinationer.
Om engångs eller flergångs handskar skall väljas beror på graden av exponering.
Handskens skyddsförmåga kan påverkas negativt av fysiska/kemiska skador eller
bristande underhåll. Säkerställ alltid att handskarna är fria från skador och att de
lagras och används korrekt.
-----------------------------------------------------------------------
        |        Latex/Gummi            |     Nitril       |Neopren
  Typ   |Engångs |Flergångs|Extra       |Engångs |Flergångs|Extra
        |handskar|handskar |kraftiga    |handskar|handskar |kraftiga
                           |kraghandskar|        |         |kraghandskar
-----------------------------------------------------------------------
Preparation:
            X       J           X           X        J          X
Tryckning (färgtyp):

(Fortsättning på sida 4)
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 Lösningsmedel
           J        J           J           J        J          J
 UV-färg   X        X           X           J        J          J
Rengöring  X        X           J           X        X          J

J = Rekommenderas    X = rekommenderas ej
------------------------------------------------------------------------
Handskarna skall bytas ut regelbundet samt när de har synliga skador.

· Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögonskydd Skyddsglasögon.
· Kroppsskydd: Skyddskläder; engångsoverall är att föredra.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna uppgifter
· Utseende:

Form: Flytande
Färg: Enligt produktbeteckning

· Lukt: Karakteristisk

· Ändring av tillståndet
Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall: Ej bestämd

· Flampunkt: Ej användbar

· Självantändningstemperatur: Produkten är ej självantändlig.

· Explosiva egenskaper: Produkten är ej explosionsfarlig.

· Ångtryck: Ej bestämd.

· Densitet vid 20 °C: 1,06 g/cm³
· Vatten: Fullständigt blandbar

· Viskositet:
Dynamisk: Ej bestämd.
Kinematisk: Ej bestämd.

· Lösningsmedelhalt:
Organiska lösningsmedel: 0,0 %

· VOC(EU):   0,08 %
· 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till

förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

· 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 10.2 Kemisk stabilitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 10.5 Oförenliga material:

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
(Fortsättning på sida 5)
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· 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga upplösningsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

· 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
· Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

· På huden:
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

· På ögat:
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

· Luftvägs-/hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

· Ytterligare toxikologiska hänvisningar: Inga vidare uppgifter
· CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
· Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

· Cancerogenitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

· Reproduktionstoxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

· Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

· Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

· Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

· 12.1 Toxicitet

· Akvatisk toxicitet:

55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-
isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

LC50/96 h 0,32 mg/l (blg)

0,0036 mg/l (Daphnia)

0,22 mg/l (Rainbow Trout)

EC/LC50 16 h 0,79 mg/l (Pseudomonas putida)

EC50/48 h 0,12 mg/l (Daphnia)

· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 12.4 Rörlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Ytterligare ekologiska hänvisningar:
· Allmänna hänvisningar:

I allmänhet ingen risk för vattenförorening.
(Fortsättning på sida 6)
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Beredningen har bedömts med konventionella metoder enligt EG direktiv 67/548/EEG (om
farliga ämnen) och klassificeras ej som farligt för miljön, men innehåller ämne/
ämnen som är klassificerade som miljöfarliga. Se även sektion 2.
Låt ej outspädd produkt komma ut i avlopp, grundvatten eller vattendrag. Denna
produkt framkallas med hjälp av vatten, och den utspädda produkten får endast
släppas ut i avloppet. Tillstånd för utsläpp måste sökas hos de lokala
myndigheterna. Myndigheterna kan begränsa de koncentrationer som får släppas ut.

· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.
· 12.6 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* AVSNITT 13: Avfallshantering

· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
· Rekommendation:

Små mängder kan förtunnas med mycket vatten och spolas bort. Större mängder måste
avfallshanteras enligt lokala myndigheters föreskrifter.

· Europeiska avfallskatalogen

09 01 99 Annat avfall

· Rekommendation:
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
Also see Section 16 'Other Information'

AVSNITT 14: Transportinformation

· 14.1 UN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA Utgår

· 14.2 Officiell transportbenämning
· ADR, ADN, IMDG, IATA Utgår

· 14.3 Faroklass för transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klass Utgår

· 14.4 Förpackningsgrupp
· ADR, IMDG, IATA Utgår

· 14.5 Miljöfaror:
· Marine pollutant: Nej

· 14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej användbar.

· 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till
Marpol 73/78 och IBC-koden Ej användbar.

· Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt ämne enligt förordningarna
ovan.

· UN "Model Regulation": Utgår

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· Chemical Safety Assessment Chemical Safety Assessment not applicable
(Fortsättning på sida 7)
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· 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,
hälsa och miljö

· Direktiv 2012/18/EU
· Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.
· Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

· Nationella föreskrifter:
· Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57

Innehåller inte SVHC enligt Reach artikel 57

AVSNITT 16: Annan information
- 
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid
ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett
avtalat rättsförhållande.

I vänstermarginalen indikeras förändring från föregående version.

· Relevanta fraser
H301 Giftigt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H331 Giftigt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

· Rekommenderad inskränkning av användningen
Denna product skall ej användas till något annat ändamål än det som specificeras
under section 1.

· Område som utfärdar datablad:
Product Safety Department - Fujifilm Speciality Ink Systems Limited

· Tilltalspartner: product.safety@fujifilm.com
· Förkortningar och akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association (IATA Dangerous Goods Regulation (DGR) 57th Edition 2016)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3
Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1

Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3
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