
 

Side 1 af 8 
 

Gorilla Hot Glue Sticks 

Udarbejdet i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH) 
Udarbejdet 14-05-2019, revision 1.1 
 

Sikkerhedsdatablad 

1. Produktidentifikation 

 

1.1 Produktidentifikator 

 
Handelsnavn(e) 
Gorilla Hot Glue Sticks 
Gorilla All-Temperature Hot Glue Sticks 

 
Synonymer 
Ingen 

 
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen 
Lim/klæbemiddel 

 
1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
  
Firmanavn og adresse 
Techron ApS 
Mogensensvej 29 
5000 Odense C 

 
e-mail: 
gorillaglue@techron.dk 
 
Telefon: 
(+45)  64 46 10 87 
  
SDS udarbejdet den 
14-05-2019 

 
SDS version 
1.1 

 
1.4 Nødtelefon 

 
Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åben 24 timer i døgnet) 

 

2. Fareidentifikation 

 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

 
Klassifikation i henhold til EF-forordning 1272/2008 
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger. 

 
2.2 Mærkningselementer 
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger. 
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3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer  

 
3.1 Stoffer 

 
Se pkt 3.2 

 
3.2 Blanding 

 
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.  

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

 
Ved indånding/inhalering 
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.  

 
Ved hudkontakt 
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.  

 
Ved øjenkontakt 
Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat 
irritation.  

 
Ved indtagelse 
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.  

 
4.2 Vigtigste symptomer 

 
Symptomer/skader 
Kan virke let irriterende på hud og øjne.   

 
4.3 Ved indikation af at lægehjælp er nødvendig 

 
Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. 

 

5. Brandbekæmpelse 

 
5.1 Slukningsmiddel 

 
Egnede slukningsmidler 
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende brand.   

 
Uegnede slukningsmidler 
Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.  
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5.2 Særlige farer ved blanding 

 
Kulmonoxid og kuldioxid.   

 
5.3 Vejledning til brandmandskab 

 
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg 
frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er bestandige over for kemikalier.   
  

6. Forholdsregler ved udslip i forbindelse med uheld 

 

6.1 Personlige foranstaltninger 

 
Personale udover nødberedskab 
Ingen særlige krav.  

 
Nødberedskab 
Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.   

 
6.2 Miljøforanstaltninger 

 
Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.  

 
6.3 Metoder til inddæmning og oprensning 

 
Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Spild tørres op med en klud.   

 
6.4 Andre relevante sektioner 

 
Se sektion 8 for eksponeringskontrol og personlig beskyttelse samt sektion 13 for anvisninger for bortskaffelse. 

 

7. Håndtering og opbevaring 

 

7.1 Foranstaltninger for sikker håndtering 

 
Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.  

 
7.2 Betingelser for sikker opbevaring samt eventuelle uforeneligheder  
Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler 
o.lign. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.   

 
7.3 Specifikke anvendelsesformål 
Ingen 
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8. Eksponeringskontrol og personlig beskyttelse 

 

8.1 Kontrolparametre 
Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved nr. 986/2012. 
AT-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007. Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. 

 
8.2 Eksponeringkontrol 

 
Passende eksponeringskontrol 
Brug værnemidler som angivet nedenfor.  

 
Personligt beskyttelsesudstyr 
Ikke påkrævet.   

 
Beskyttelsestøj 
Ikke påkrævet.   

 
Beskyttelseshandsker 
Ikke påkrævet.   

 
Øjenbeskyttelse 
Ikke påkrævet.   

 
Hud- og kropsbeskyttelse 
Ikke påkrævet.   

 
Åndedrætsværn 
Ikke påkrævet.   

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

 
9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

 
Aggregattilstand:   Fast 
Udseende:   Gennemsigtig/mælkehvid 
Smeltepunkt/fryskepunkt:  80-90 oC 
Relativ densitet:   0,98-1,00 
Viskositet:   16.500 - 33.000 cP ved 180 oC 
 

10. Stabilitet og reaktivitet 

 

10.1 Reaktivitet 

 
Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler.  
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10.2 Kemisk stabilitet 

 
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  

 
10.3 Risiko for farlige reaktioner 

 
Ingen kendte.   

 
10.4 Forhold, der skal undgås 

 
Ingen kendte.   

 
10.5 Materialer, der skal undgås 

 
Stærke oxidationsmidler.   

 
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

 
Kulmonoxid og kuldioxid.  

 

11. Toksikologiske oplysninger 

 

11.1 Information om toksikologiske oplysninger 

 
Akut toksicitet - oral:  
Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Akut toksicitet - dermal:  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Akut toksicitet - indånding:   
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Hudætsning/-irritation:    
Kan virke let irriterende. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:   
Kan fremkalde irritation af øjet. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  
Kimcellemutagenicitet:  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Kræftfremkaldende egenskaber:  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  
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Reproduktionstoksicitet:  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Enkel STOT-eksponering:  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. 

 
Gentagne STOT-eksponeringer:  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Aspirationsfare:  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.  

 
Andre toksikologiske virkninger:  
Ingen kendte.  

 

12. Miljøoplysninger 

 

12.1 Toksicitet  
Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.   

 
12.2 Persistens og nedbrydelighed 
Forventes at være biologisk nedbrydeligt.   

 
12.3  Bioakkumuleringspotentiale 
Bioakkumulering forventes ikke.   

 
12.4. Mobilitet i jord 
Testdata foreligger ikke.   

 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.   

 
12.6. Andre negative virkninger 
Ingen kendte.   

 

 13. Forhold vedrørende bortskaffelse  

 

13.1 Affaldshåndtering 
Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den 
kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer.  

 
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.  

 
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald 
henhørende under 08 04 09 
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Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, 
aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02 

 

 14. Transportoplysninger 

 
I overensstemmelse med  ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1 UN-nummer 
Ikke reguleret for transport 

 
14.2 UN-forsendelsbetegnelse 
Ikke relevant 

 
14.3 Transportklasser 
Ikke relevant 
 
14.4 Emballagegruppe 
Ikke relevant 

 
14.5 Miljøfarer 
Anden information: Ingen yderligere information tilgængelig. 
 

14.6 Specielleforholdsregler for brugeren 
14.6.1 Landtransport 
Ingen yderligere information tilgængelig.  

 
14.6.2 Søtranstport 
Ingen yderligere information tilgængelig.  

 
14.6.3. Air transport 
Ingen yderligere information tilgængelig.  

 
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-kode 
Ikke relevant 

 

 15.  Oplysninger om regulering 

 

15.1 Sikkerheds-, helbreds- og miljø-regulativer/lovgivning specifik for det pågældende stof eller blanding 
15.1.1 EU-regulativer 
Ingen 

 
15.1.2 Nationale regulativer 
Ingen 

 
15.1.3 Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er udført. 
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 16.  Anden information 

 

16.1 Andre oplysninger 
Forklaring til forkortelser:         PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  

vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  

 
Metode til klassificering: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele.  

 
H-sætninger:    Ingen H-sætninger.  

 
16.2 Brugsanvisning 

 
1. Alle overflader til limning skal være rengjorte. 
2. Påfør en passende mængde Gorilla Hot Glue Sticks lim med en dertilindrettet varmelimspistol. Kontakt Techron eller 
forhandleren hvis du har brug for yderligere information om passende varmelimpistoler. 
3. Sæt overfladerne til limning under pres i minimum 45 sekunder for at påbegynde hærdningen af limen. 
Gennemhærdning af limen er afhængig af rum-temperatur og -fugtighed 

 
16.3 Andet  

 
Informationen i dette sikkerhedsdatablad, er udarbejdet af kvalificeret personel, og er efter vores bedste overbevisning 
sandfærdig og nøjagtig. Informationen og anbefalingerne er tilpasset dette produkt med den forståelse, at køberen 
individuelt fastlægger egnetheden af produktet for dette formål. Disse data udgør ikke en garanti udtrykt, underforstået, 
lovpligtig eller anden, for hvilken hverken The Gorilla Glue Company eller Techron ApS påtager sig juridisk ansvar. Dataene i 
dette sikkerhedsblad gives udelukkende med henblik på brugerens information og hensyn. En hvilken som helst brug af 
dette produkt, skal fastlægges i henhold til enhver slags gældende regler, regulativer m.m. 
 


