
 SIKKERHETSDATABLAD
LMM6018LF LASER MARKING 

TAPE
 

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 18.03.2011
Kjemikaliets navn LMM6018LF LASER MARKING TAPE
Kjemikaliets bruksområde Tape for merking på metall, sort.

Distributør 
Firmanavn GRAVOGRAPH NORGE AS
Besøksadresse Kobbervikdalen 63
Postnr. 3036
Poststed DRAMMEN
Land Norway
Telefon 67178200
Telefaks 67178201
E-post morten.steen@gravograph.no
Hjemmeside http://www.gravograph.no/
Org. nr. 959472912
Kontaktperson Morten Steen
Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/ Maria Andersen
Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

 

2. Fareidentifikasjon
Farebeskrivelse Helse: Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig.

Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

Andre farer Fare for utvikling av overfølsomhet eller allergiske reaksjoner hos disponerte 
personer. Ved støvutvikling, kan støvet være irriterende ved innånding og ved 
kontakt ved øyne. Se også seksjon 5, 11 og 12.

 

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Mica (glimmer) CAS-nr.: 12001-26-2 10 - 25 %
Krystallinsk silika CAS-nr.: 14808-60-7

EC-nr.: 238-878-4
T; R48/23
STOT RE1; H372

10 - 25 %

Dijerntrioksid (Fe2O3) CAS-nr.: 1309-37-1
EC-nr.: 215-168-2

1 - 2,5 %

Krom CAS-nr.: 7440-47-3
EC-nr.: 231-157-5

< 1 %

Kobolt CAS-nr.: 7440-48-4
EC-nr.: 231-158-0
Indeksnr.: 027-001-00-9

R42/43
R53
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 4; H413

< 1 %

Nickel CAS-nr.: 7440-02-0
EC-nr.: 231-111-4

Kreft 3; R40
T; R48/23

< 1 %

LMM6018LF LASER MARKING TAPE Side 1 av 5

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)



Indeksnr.: 028-002-00-7 R43
Carc. 2; H351
STOT RE 1; H372
Skin Sens. 1; H317

Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger. Krystallinsk silika er ikke 
respirabel pga. produktets fysiske form (tape). Produktet klassifiseres derfor 
ikke som farlig.

 

4. Førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
Innånding Lite relevant. Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir 

seg.
Hudkontakt Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. 

kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. 
Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet.

Svelging Lite aktuelt. Skyll munnen grundig. Kontakt lege og vis legen etiketten.
 

5. Tiltak ved brannslukning
Passende brannslukningsmidler Vannspray, -tåke eller -dis.
Uegnet brannslukningsmidler Bruk ikke samlet vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Ved brann eller høy temperatur 

dannes: Oksider av: produktets hovedbestanddeler.
Personlig verneutstyr Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes 

godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Generelle tiltak Sørg for god ventilasjon.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og 
rengjøring

Spill samles opp mekanisk. Materiale som ikke er forurenset kan brukes. 
Forurenset materiale samles opp og deponeres som angitt i seksjon 13. Vask 
forurenset område med såpe og vann, ikke bruk løsemiddel.

 

7. Håndtering og lagring
Håndtering Bruk angitt verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med 

huden og øynene.
Oppbevaring Oppbevares i originalemballasjen. Lagres tørt og i lukkede beholdere.
 

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
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Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Glimmer, totalstøv CAS-nr.: 12001-26-2 8 t.: 6 mg/m³ 2007

α-kvarts, respirabelt støv CAS-nr.: 14808-60-7
EC-nr.: 238-878-4

8 t.: 0,1 mg/m3 K 2007

α-kvarts, totalstøv CAS-nr.: 14808-60-7
EC-nr.: 238-878-4

8 t.: 0,3 mg/m³ K 2007

Jern(III)oksid (beregnet som Fe) CAS-nr.: 1309-37-1
EC-nr.: 215-168-2

8 t.: 3 mg/m³ 2007

Krom og Cr2+ og Cr3+-forb. 
(beregnet som Cr)

8 t.: 0,5 mg/m³ 2007

Kobolt(II)-forbindelser, uorg. (beregnet 
som Co)

8 t.: 0,02 mg/m³ KRA 2007

Nikkel og nikkelforb. (beregnet som 
Ni)

8 t.: 0,05 mg/m³ KRA 2007

Eksponeringskontroll
Annen informasjon om grenseverdier A = Allergifremkallende stoffer.

K = Kreftfremkallende stoffer
R = Reproduksjonsskadelige stoffer.

Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Det må ikke spises, drikkes eller røykes 
under arbeidet. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og 
i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig.
Håndvern Ved gjentatt eller langvarig kontakt bruk vernehansker av motstandsdyktig 

materiale, f. eks: Neopren eller nitril. Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det 
angitte hanskemateriale er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i 
produktet og kjente hanskeguider.

Øyevern Normalt ikke nødvendig.
Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt .
Annen informasjon Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr 

er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav.
 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Tape
Lukt Luktfri
Farge Sort.
Løselighet i vann Uløselig.
Relativ tetthet Verdi: > 1 g/cm³
pH (handelsvare) Kommentarer: Ikke relevant
Løsemiddelinnhold Kommentarer: VOC = 0%
 

10. Stabilitet og reaktivitet
Farlige spaltningsprodukter Oksider av: produktets hovedbestanddeler.
Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
 

11. Toksikologisk informasjon
Øvrige helsefareopplysninger
Innånding Normalt liten innåndingsrisiko pga. at produktet foreligger i tapeform. Ved 

støvutvikling, kan støvet være irriterende ved innånding.
Hudkontakt Ingen hudirritasjon forventes. Fare for utvikling av overfølsomhet eller 

allergiske reaksjoner hos disponerte personer.
Øyekontakt Ingen irritasjon forventes. Ved støvutvikling, kan støvet være irriterende ved 

LMM6018LF LASER MARKING TAPE Side 3 av 5

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline)



kontakt ved øyne.
Svelging Ingen kjente skadevirkninger ved inntak av de mengder som kan forventes 

inntatt ved et uhell.
Kroniske effekter Kroniske effekter er ikke kjent fra leverandør.
Allergi Inneholder nikkel og kobolt. Kan gi en allergisk reaksjon.

Ikke klassifisert som allergifremkallende for hud eller ved innånding. 
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Kreft Informasjon om klassetillhørighet i henhold til IARC (International Agency for 
kreftforsking).

CAS 7440-48-4 :
IARC Group 2B: Stoffet er mulig kreftfremkallende for mennesker.

CAS 7440-02-0 :
IARC Group 2B: Stoffet er mulig kreftfremkallende for mennesker.

CAS 1309-37-1 :
IARC Group 3: Stoffet er ikke klassifisert som mulig kreftfremkallende for 
mennesker.

CAS 14808-60-7 :
IARC Group 1: Stoffet er kreftfremkallende for mennesker.

CAS 7440-47-3 :
IARC Group 3: Stoffet er ikke klassifisert som mulig kreftfremkallende for 
mennesker.

 

12. Miljøopplysninger
Toksikologisk informasjon
Akvatisk kommentarer Blandingen har ikke blitt testet i sin helhet.

Øvrige miljøopplysninger
Mobilitet Uløselig i vann.
Persistens og nedbrytbarhet Produktet består hovedsakelig av uorganiske forbindelser som ikke er biologisk 

nedbrytbare.
Bioakkumulasjonspotensial Ikke kjent.
Miljøopplysninger, konklusjon Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.
 

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode EAL EAL: 08 03 13 annet trykkfargeavfall enn det nevnt i 08 03 12
Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Nei

Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Kan deponeres i henhold til lokale regler på kommunal fyllplass. Koden for 
avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis 
bruksområdet avviker.

 

14.Transportinformasjon
Andre relevante opplysninger Ikke farlig gods i forhold til transportforskriftene.
 

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Andre anmerkninger Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

Inneholder nikkel og kobolt. Kan gi en allergisk reaksjon.
Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av 

Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002,
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 med senere endringer, gjeldende fra 21. juni 2010.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier 
(REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad.
Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra 
Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. 
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.
ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap.

Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.
 

16. Andre opplysninger
Liste over relevante H-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H334 Kan gi allergi  eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

R40 Mulig fare for kreft
R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Utfyllende opplysninger På grunn av produktets fysiske form (tape) vil det sannsynligvis ikke oppstå 
eksponering for støv og derved vil produktet ikke bli ansett som farlig.

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av 
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)

Sikkerhetsdatablad fra GRAVOTECH MARKING SAS datert 01.04.2010.

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Nytt sikkerhetsdatablad.

Leverandørens anmerkninger Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer 
produktet.

Kvalitetssikring av informasjonen Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er 
sertifisert iht. ISO 9001:2008.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad GRAVOGRAPH NORGE AS
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