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* 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· Produktbeteckning

· Handelsnamn: tesa Glue Stick + Easy Stick

· Artikelnummer: valid Article numbers for tesa Glue Sticks:
57024-00100     Stick 10g Tray 24 pcs.
57102-00100     Stick 10g Blister 1 pc.
57084-00100     Stick 10g Blister 2 pcs.
57076-00100     Stick 10g Blister 3 pcs.
57824-00100     Stick 10g Shrink 6+2 pcs.
57026-00100     Stick 20g Tray 12 pcs.
57103-00100     Stick 20g Blister 1 pc.
57917-00100     Stick 20g Blister 2 pcs.
50002-00100     Stick 20g Blister 3 pcs.
57825-00100     Stick 20g Shrink 3+1 pcs.
57028-00100     Stick 40g Tray 12 pcs.
57002-00000     Stick Promo 3x20G, BLISTER

57272-00100     Easy Stick 12g Tray 12 pcs.
57036-00100     Easy Stick 12g Blister 1pc.
57031-00100     Easy Stick 12g Blister 3 pcs.
57030-00100     Easy Stick 25 g Tray 12 pcs.
57033-00100     Easy Stick 25g Blister 1 pc.
57021-00100     Easy Stick 25g Blister 2 pcs.

· Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
· Ämnets användning / tillredningen Lim
· Tillverkare/leverantör:

tesa SE                               Tel.: +49-40-4909-101
Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg
Germany

· Område där upplysningar kan
inhämtas: tesa SE, Quality Management/Environment/Safety, Mr. Dr. Lamm

Dirk.Lamm@tesa.com, Phone: +49-40-4909-2977
Head of Corporate Occupational Safety (Beiersdorf AG), Mr. Ziebell
Hubertus.Ziebell@Beiersdorf.com, Phone: +49-40-4909-4543

· Telefonnummer för nödsituationer:
tesa SE. Quickbornstr. 24, D-20253 Hamburg
Security Center Quickbornstr. Phone +49-40-4909-2442
                                 or +49-40-4909-101

2 Farliga egenskaper

· Klassificering av ämnet eller blandningen

· Klassificering enligt rådets direktiv
67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG Bortfaller.

· Speciella hänvisningar beträffande
risker för människa och miljö: Produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för

EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga
version.

· Märkningsuppgifter

· Märkning enligt EEC-riktlinjer: Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt EG-riktlinjer/Förordningen
om farliga ämnen (GefStoffV).

(Fortsättning på sida 2)
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· Bokstavskod och färgbeteckning för
produkten: No hazardous substance according to Ordinance on Hazardous Materials

· Andra faror The product contains no elutable organic halogens, which will increase the
AOX-values of the waste water.
This product doesn't consist of any halogenated organic compounds (AOX),
Nitrates, Heavy Metals (sigma<100 ppm) and Formaldhyde.

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

* 3 Sammansättning/information om beståndsdelar

· Kemisk karakterisering: Blandningar
· Beskrivning: Water based adhesive of polymeric resins and sodium stearate

· Farliga ingredienser: Utgår
· Förordning (EG) nr 648/2004 om

tvätt- och rengöringsmedel /
Märkning avseende innehållet not applicable

· Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

4 Åtgärder vid första hjälpen

· Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna hänvisningar: Det erfordras inga speciella åtgärder.
· Vid inandning: Utgår
· Vid kontakt med huden: Spola med varmt vatten.
· Vid kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
· Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
· Hänvisningar för läkaren:
· De viktigaste symptomen och

effekterna, både akuta och fördröjda Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Angivande av omedelbar medicinsk

behandling och särskild behandling
som eventuellt krävs Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

5 Brandbekämpningsåtgärder

· Släckmedel
· Lämpliga släckningsmedel: CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall

bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
· Särskilda faror som ämnet eller

blandningen kan medföra Kväveoxider (NOx)
Kolmonoxid (CO)

· Råd till brandbekämpningspersonal
· Speciell skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· Personliga skyddsåtgärder,
skyddsutrustning och åtgärder vid
nödsituationer Erfordras ej.

· Miljöskyddsåtgärder: Inga speciella åtgärder krävs.
(Fortsättning på sida 3)
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· Metoder och material för
inneslutning och sanering: Städa upp mekaniskt.

· Hänvisning till andra avsnitt Inga farliga ämnen frigörs.

7 Hantering och lagring

· Hantering:
· Försiktighetsmått för säker hantering Inga speciella åtgärder krävs.
· Hänvisningar beträffande brand- och

explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

· Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och

behållare: Inga speciella krav.
· Hänvisningar beträffande

sammanlagring: Erfordras ej.
· Ytterligare uppgifter till

lagringsvillkoren: Inga.
· Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· Ytterligare hänvisningar beträffande
utformning av tekniska
anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Kontrollparametrar
· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
· Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· Begränsning av exponeringen
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och

hygienåtgärder: Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
· Andningsskydd: Erfordras ej.
· Handskydd: Erfordras ej.
· Ögonskydd: Erfordras ej.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

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

Form: Trögflytande

Färg: Vit

· Lukt: Karakteristisk

· Tillståndsändring
Smältpunkt/smältområde: Ej bestämd.

Kokpunkt / kokområde: Ej bestämd.

· Flampunkt: Ej användbar.

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

(Fortsättning på sida 4)
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· Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

· Densitet: Ej bestämd.

· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Löslig.

· Viskositet:
Dynamisk: Ej användbar.

Kinematisk: Ej användbar.

· Lösningsmedelhalt:
Organiska lösningsmedel: 0,0 %

Andel av fasta partiklar: 100,0 %

· Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet

· Reaktivitet
· Kemisk stabilitet
· Termisk sönderdelning /

förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

11 Toxikologisk information

· Information om de toxikologiska effekterna
· Akut toxicitet:
· Primär retningseffekt:
· på huden: Ingen irritationsrisk.
· på ögat: Ingen irritationsrisk.
· Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.
· Ytterligare toxikologiska

hänvisningar: Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i EG's
Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den senast giltiga
versionen.
Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning kan produkten
enligt vår erfarenhet och de informationer vi har inte ge upphov till
hälsovådliga följder.

12 Ekologisk information

· Toxicitet
· Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Beteende i miljöomgivningar:
· Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 5)
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· Ytterligare ekologiska hänvisningar:
· Innehåller recepturenligt följande

tunga metaller och deras föreningar
enligt EG-direktiv nr. 2006/11/EG: Free of heavy metals (Pb, Cd, Hg, Cr6+)

· Allmänna hänvisningar: I allmänhet ingen risk för vattenförorening.
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.
· Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

13 Avfallshantering

· Avfallsbehandlingsmetoder
· Rekommendation: Små mängder kan deponeras tillsammans med hushållsavfall.

· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
· Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

* 14 Transport information

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

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

· Faroklass för transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klass Utgår

· Förpackningsgrupp
· ADR, IMDG, IATA Utgår

· Miljöfaror:
· Marine pollutant: Nej

· Särskilda försiktighetsåtgärder Ej användbar.

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

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

* 15 Gällande föreskrifter

· Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

· Nationella föreskrifter:

· Vattenförorening - riskklass: I allmänhet ingen risk för vattenförorening.
· Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

(Fortsättning på sida 6)
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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.
This product (product group) is due to the current EC Legislation a nonhazardous material. Therefore this
document is not going to be updated on a regular basis.

· Område som utfärdar datablad: tesa SE, Quality management/environment/safety
· Tilltalspartner: tesa SE : Dr. Lamm   Phone: +49-40-4909-2977

Corporate Occupational Safety (Beiersdorf AG): H. Ziebell Phone: +49-
40-4909-4543

· * Data ändrade gentemot föregående
version   
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