
I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg ll - Norge

SIKKERHETSDATABLAD j/
ADHESIVE 1271 A"Z°N°b°'

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFETISTOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET/FORETAKET

Identifikasjon av stoffet eller stoffblandinqen

Produktnavn

Kode

Kjemisk navn

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

:ADHESlVE1271
: 1271
:  irea-formaldehydlim
: Trelim

ldentifikasion av selskaplforetak

Produsent

Distributør

E-mail adresse til person

ansvarlig for dette HMS

databladet

Nødtelefonnuinmer

: CASCO ADHESIVES AB

Box 11538

SE-10061 Stockholm, Sverige
Tel.: +46 8 743 40 00

: AKZO NOBEL COATINGS AS
Fløisbonnveien 6

Postboks 565

1411 Kolbotn

Tel. 66 81 94 00

: hm s@akzonobel.no

:  Giftinformasjonen: 22 59 13 00 (døgnåpen)

2. FAREIDENTIFIKASJON

Produktet er ikke klassifiserti henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Klassifisering

Ytterligere farer

: Ikke klassifisert.

:  Produktet inneholder mindre mengder ureagert formaldehyd, samt at formaldehyd

kan avspaltes under herdingen. Formaldehyddamper kan irritere luftveiene.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff/Stoffblanding :  Stoffblanding

Ifølge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler

i produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette

avsnittet.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Førstehjelpstiltak

lnnanding

Svelging

Hudkontakt

Øyekontakt

: Flytt den eksponerte personen til frisk luft. Kontakt lege ved irritasjon.

: Ekyll munnen grundig med vann. Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

: Vask forurenset hud med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.

:  Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skylles med store mengder rennende

vann. Kontakt lege ved irritasjon.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Slokkemidler

Egnet

Spesielle eksponeringsfarer

Farlige

forbrenningsprodukter

Utgitt dato/Revisjonsdato

: Fordi produktet inneholder mye vann, vil det bare være antennelig etter delvis eller

fullstendig fordamping. Bruk et brannslokningsmiddel som er egnet for

omkringliggende brann.

:  lngen bestemt brann- eller eksplosjonsfare.

: lngen spesifikke data.

: 2010-10-01. 1/4



ADHESIVE  1271

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK
Særlig verneutstyr for : Vær sikker pà at du bruker godkjent/sertifisert àndedrettsvern  eller  tilsvarende.

brannslokkingsmannskaper

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
Personlige vernetiltak : Sklifare på produktsøl. Bruk egnet verneutstyr (Avsnitt 8).

Forholdsregler for vern av : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag,
miljø avløp og kloakk.

Stort utslipp : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra
utslippsomràdet. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende
materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for

deponering i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13).

Lite utslipp : Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering : Unngå kontakt med øyne, hud og klær.

Lagring :  Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert

sted. Må holdes borte fra varme og direkte sollys.

Emballasjematerialer

Anbefales '  Bruk originalemballasje.

8. EKSPONERINGSKONTROLLIPERSONLIG BESKYTTELSE
Grenseverdier for eksponerinq

Navn pà bestanddeler Administrative normer

Ingen kjente eksponeringsgrenser.

Eksponeringskontroll

Kontroll med eksponering i  :  Ingen krav til spesiell ventilasjon. God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for
arbeidet à kontrollere arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Hygieniske tiltak : Forsikre deg om at det finnes øyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig pà

arbeidsplassen. Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert
kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet

arbeidsperiode.

Åndedrettsvern : Det kreves ingen spesiell beskyttelse.

Hàndvern :  Nitrilhansker. PVC hansker. Neoprenhansker.

Øyevern : Vernebriller.

Hudvern ' Verneklær

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
Alminnelige opplysninger

Utseende

Fysisk tilstand :  Væske.

Farge : Hvit.

Lukt : Svak lukt.

Viktiqe helse-, sikkerhets- oq miliøopplysninqer

pH : 8 til 9,5

Flammepunkt : Closed cup (CC): >100°C(>212°F)

Tetthet :  1,3 g/cm3

Løselighet :  Lett løselig ifølgende materialer: kaldt vann og varmt vann.

Viskositet :  Dynamisk: 1000til 4000mPa-s (1000til 4000cP)

Utgitt dato/Revisjonsdato : 2010-10-01. 2/4



ADHESIVE  1271

10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet : Produktet er stabilt.

Forhold som skal unngas  :  Ingen spesifikke data.

Stoffer som skal unngas : Ingen spesifikke data.

Farlige :  Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og
nedbrytlngsprodukter bruksforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
Potensielle akutte helseeffekter

lnnánding : Ingen.

Svelging :  Ingen.

Hudkontakt : Ingen.

Øyekontakt :  lngen.

Akutt toksisitet

Potensielle kroniske helseeffekter

Kroniske virkninger :  Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Kreftfremkallende :  Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

egenskap

Mutasjonsfremmende : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
karakter

Fosterskadelige : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
egenskaper

Effekter pa utvikling : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fruktbarhetseffekter :  Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Overeksponerinqsteqn/-svm_ptomer

lnnanding : Ingen spesifikke data.

Svelging : Ingen spesifikke data.

Hud :  Ingen spesifikke data.

Øyne : Ingen spesifikke data.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Virkninger pa miljøet : Det finnes ingen data for selve preparatet.

Økotoksisitet i vannmiI`lø

Konklusjon/oppsummering : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Biologisk nedbrytbarhet

Konklusjon/oppsummering : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING
Metoder for avhending : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum  i  den

grad det er mulig. Produktet regnes ikke som farlig avfall. Avfallshåndtering må

skje i samsvar med regionale, nasjonale og lokale lover og regelverk. Tom og
rengjort emballasje kan leveres til gjenvinning ved godkjente mottaksanlegg. Akzo
Nobel Coatings AS er tilsluttet Grønt Punkt Norge med medlemsnr. 11339.

Den europeiske avfallslisten  : 08 0410
(EAL)

08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

Farlig avfall :  Nei.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER
Internasjonale transportforskrifter

Utgitt dato/Revisjonsdato : 2010-10-01. 3/4



ADHESIVE 1271

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Opplysninger om FN-nummer Forsendelsesnavn Klasser PG* Etikett Tilleggsopplysninger

lover og
forskrifter

ADR/RID klasse Ikke regulert. - - - -

IMDG klasse Not - - - -
regulated.

IATA klasse Not - - - -

regulated.

PG* :  Em ballasjegruppe

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER
Nasjonale forskrifter

Klassifisering og merking er fastlagt i samsvar med Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige
kjemikalier, med tiltenkt bruk av produktet tatt i betraktning.

Anvendelsesomrade :  Industrielle anvendelser.

Andre EU regler

Ytterligere varselsetninger  :  Wneholder formaldehyd. Kan gi en allergisk reaksjon.

Risikosetninger :  lkke klassifisert.

16. ANDRE OPPLYSNINGER
Historikk

Utgitt dato/Revisjonsdato  :  2010-10-01.

Dato for forrige utgave :  2008-11-07.

Versjon : 1.02

Utarbeidet av ' Sara Nilsson

V  Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.



I  samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg ll - Norge _ I

SIKKERHETSDATABLAD
HARDENER 7501 AkZ°N°b°'

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET/FORETAKET

Identifikasjon av stoffet eller stoffblandinqen

Produktnavn :  HARDENER 7501

Kode :  7501

Bruk av : Herder
stoffet/stoffblandingen

Identifikasjon av selskap/foretak

Produsent :  CASCO ADHESIVES AB
Box 11538

SE-100 61 Stockholm, Sverige
Tel.: +46 8 743 40 00

Distributør : AKZO NOBEL COATINGS AS

Fløisbonnveien 6

Postboks 565

1411 Kolbotn

Tel. 66 8194 00

E-mail adresse til person 2  hms@akzonobel.no
ansvarlig for dette HMS

databladet

Nødtelefonnummer : Giftinformasjonen: 22 59 13 O0 (døgnåpen)

2. FAREIDENTIFIKASJON
Produktet er klassifiserti henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Klassifisering :  R43

Skadevirkninger for : Kan gi allergi ved hudkontakt.
mennesker

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
Stoff/Stoffblanding : Stoffblanding

Navn pà bestanddeler CAS % EC nummer Klassifisering
nummer

Ethylenediamine sulfat 22029-36-3 10-25 244-733-6 Xi; R36/38 [1]
R43

Aluminium sulfat, hexadecahydrat 16828-11-8 1-3 233-135-O Xi; R41 [1]

Se avsnitt  16  for  de  fullstendige R-setningene
det vises til ovenfor

[1] Stoff klassifisert med en helse  -  eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

AdministrativIAdministrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding : Flytt den eksponerte personen til frisk luft. Kontakt lege ved irritasjon.

Svelging :  Skyll munnen grundig med vann. Ikke fremkall brekninger med mindre du er under
veiledning av medisinsk kyndig personell. Det må alltid tilkalles medisinsk tilsyn

dersom de helseskadelige effektene vedvarer, eller hvis de er alvorlige.

Hudkontakt : Vask forurenset hud med såpe og vann. Fjern forurensede klær og sko. Vask
klærne før de brukes på ny. I tilfelle operatører kommer med klager, eller opplever

symptomer, bør videre eksponering unngås. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.

Øyekontakt :  Se etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Skylles med store mengder rennende

vann. Kontakt lege ved irritasjon.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

Utgitt dato/Revisjonsdato  :  2009-09-09. 1/4



HARDENER  7501

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Egnet . Fordi produktet inneholder mye vann, vil det bare være antennelig etter delvis eller

fullstendig fordamping. Bruk et brannslokningsmiddel som er egnet for
omkringliggende brann.

Spesielle eksponeringsfarer : Ingen bestemt brann- eller eksplosjonsfare.

Farlige : Nedbrytingsproduktene kan omfatte følgende materialer:

forbrenningsprodukter karbondioksid
karbonmonoksid
svoveloksider

metalloksid/oksider

Særlig verneutstyr for : Vær sikker på at du bruker godkjent/sertifisert åndedrettsvern eller tilsvarende.
brannslokkingsmannskaper

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
Personlige vernetiltak :  ikke berør eller gå gjennom utsølt materiale. Unngå kontakt med øyne, hud og

klær. Bruk egnet verneutstyr (Avsnitt 8).

Forholdsregler for vern av : Unngå spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag,
miljø avløp og kloakk.

Stort utslipp : Stopp lekkasje hvis dette kan gjøres uten risiko. Flytt beholderne fra
utslippsomràdet. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende
materialer, f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for
deponering i henhold til lokale bestemmelser (se avsnitt 13). Unngå lekkasje til
kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Forurenset oppsamlingsmateriale
kan være like miljøskadelig som selve utslippet. Må deponeres via et
firma/underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall.

Lite utslipp : Absorber med inert materiale og plasser i en hensiktsmessig avfallsbeholder.

Forurenset oppsamlingsmateriale kan være like miljøskadelig som selve utslippet.

7. HÅNDTERING OG LAGRING
Håndtering : Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Pust ikke inn damp eller tåke.

Lagring :  Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevar beholderen på et kjølig, godt ventilert

sted. Må holdes borte fra varme og direkte sollys.

Emballasl`ematerialer

Anbefales : Bruk originalemballasje.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE
Grenseverdier for eksponering

Navn ga bestanddeler Administrative normer

Ingen kjente eksponeringsgrenser.

Kontroll med eksponering i  :  Ingen krav til spesiell ventilasjon. God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for

arbeidet å kontrollere arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Hygieniske tiltak : Forsikre deg om at det finnes øyedusjer og sikkerhetsdusjer tilgjengelig på

arbeidsplassen. Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert
kjemiske produkter, før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet

arbeidsperiode. Vask forurensede klær før de tas i bruk igjen.

Andedrettsvern :  Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

Håndvern : Neoprenhansker. Nitrilhansker. PVC hansker.

Øyevern : Vernebriller.

Hudvern ' Verneklær.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
Alminnelige opplysninger

Utseende

Fysisk tilstand : Væske.

Farge :  Brun.

Lukt :  Svaklukt.

Viktiqe helse; sikkerhets- og mifioopplysninqer

Utgitt dato/Revisjonsdato : 2009-09-09. 2/4



HARDENER  7501

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
pH . 2 til 4

Flammepunkt :  Closed cup (CC): >100°C (>212°F)

Tetthet : 1,3 g/cm3

Løselighet : Lett Iøselig i følgende materialer: kaldt vann.
Løselig i følgende materialer: varmt vann.

Viskositet : Dynamisk: 2000til 12000mPa-s (2000til 12000cP)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet : Produktet er stabilt.

Forhold som skal unngås : Ingen spesifikke data.

Stoffer som skal unngås : Ingen spesifikke data.

Farlige r Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og

nedbrytingsprodukter bruksforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
Potensielle akutte helseeffekter

Innånding : Ingen.

Svelging : Ingen.

Hudkontakt : Kan gi allergi ved hudkontakt.

Øyekontakt : Ingen.

Potensielle kroniske helseeffekter

Kroniske virkninger : Er man allerede blitt overømfindlig, kan senere eksponering forårsake alvorlig

allergisk reaksjon selv ved svært lave nivåer.

Kreftfremkallende : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

egenskap

Mutasjonsfremmende : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

karakter

Fosterskadelige : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
egenskaper

Effekter på utvikling : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fruktbarhetseffekter :  Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Overeksponerinqsteqn/-symptomer

Innånding : Ingen spesifikke data.

Svelging : Ingen spesifikke data.

Hud : Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:
irritasjon
rødhet

Øyne : Ingen spesifikke data.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Virkninger på miljøet : Det finnes ingen data for selve preparatet.

Økotoksisitet i vannmiljø

Konklusjon/oppsummering : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Biologisk nedbrytbarhet

Konklusjon/oppsummering : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

13. INSTRUKSER VED DISPONERING
Metoder for avhending :  Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Avfallshåndtering må skje i samsvar med regionale, nasjonale
og lokale lover og regelverk. Flytende rester og pakker som er forurenset med
disse, skal behandles som farlig avfall. Tørket/herdet produkt, med eller uten
innpakningsmateriale, kan håndteres som vanlig industriavfall. Kontakt lokal

renovatør og lokale myndigheter om best egnede håndtering av herdet lim. Tom
og rengjort emballasje kan leveres til gjenvinning ved godkjente mottaksanlegg.
Akzo Nobel Coatings AS er tilsluttet Grønt Punkt Norge med medlemsnr. 11339.

Utgitt dato/Revisjonsdato  :  2009-09-09. 3/4



HARDENER 7501

13. INSTRUKSER VED DISPONERING
Den europeiske avfallslisten  :  08 04 09
(EAL)

08 04 09* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske

løsemidler eller andre farlige stoffer

Farlig avfall : Ja.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER
Internasjonale transportforskrifter

Opplysningerom FN-nummer Forsendelsesnavn Klasser PG* Etikett Tilleggsopplysninger
lover og

forskrifter

ADR/RlD klasse Ikke regulert.  - - - -

IMDG klasse Not - - - -

regulated.

IATA klasse Not - - - -

regulated.

PG* :  Emballasjegruppe

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER
Nasjonale forskrifter

Klassifisering og merking er fastlagt i samsvar med Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige
kjemikalier (2005), med tiltenkt bruk av produktet tatt i betraktning.

Anvendelsesomràde : Industrielle anvendelser.

Faresymbol(er)

Irriterende

Risikosetninger :  R43- Kan  gi  allergi ved hudkontakt.

Sikkerhetssetninger : 824- Unngå hudkontakt.

S37- Bruk egnede vernehansker.

Karsinogen klasse :  Ikke klassifisert.

Inneholder : Ethylenediamine sulfat 244-733-6

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for R- :  R41- Fare for alvorlig øyeskade.
setninger som det refereres R36/38- Irriterer øynene og huden.
til i del  2  og 3  -  Norge R43- Kan gi allergi ved hudkontakt.

Fullstendig tekst for : Xi- Irriterende
klassifikasjoner som det
refereres til i avsnitt 2 og 3 -
Norge

Historikk

Utgitt dato/Revisjonsdato : 2009-09-09.

Dato for forrige utgave :  lngen tidligere validering.

Versjon :  1

Utarbeidet av : Mikael Olsson

V  Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.



Wood Finishes and

Adhesives

Product Process

Management

Product Information

AkzoN3ITI

Furniture  &  Flooring system 1271  /7501

°  Fast system with very low formaldehyde emission.

A new fast multi purpose UF system: Suitable for hot presses and excellent for high frequency

presses in applications such as parquet flooring, veneering and curved plywood. This system has

also nearly one hour long pot life and contains active fillers to prevent over penetration. Does not

generate any significant tool wear. The system is suitable for gluing of birch veneer on fibreboard

or MDF boards.

To improve bonding to  fibre board, MDF and/or veneer, up to 5 parts of improver 4431 can be added

    

to the system.

Product Specification

Product

Delivery Form

Colour

Viscosity

(at time of production)

pH

(at time of production)

Storage Life

(months)

Storage Condition

Formaldehyde Info

Density

1271

UF adhesive

Lmum

White

1000  -  4000  mPas

(Brookfield LVT, sp.3, 12 rpm, 25°C  I  77°F)

8,0-9,5

(at 25°C / 77°F)

20°C / 68°F 25°C  /  77°F 30°C / 86°F

3,5 2 1

Recommended storage temperature

15-20°C / 59-68°F.

Only short term exposure to temp

above 30°C  /  86°F is acceptable.

The product can be frozen but it must

be thawed, raised to room temperat-

ure and homogenized before usage.

During storage the glue will mature

and the viscosity can increase.

Free formaldehyde  <  0,15%

App. 1300 Kg/m3, 10,9 lbs/gal

J  This product contains raw material from renewable resources

Version: 02 (2012-05-25)

Reason for change: Updated storage life for 7501

7501

Mix in hardener

Liquid

Brown

2000  -  14000 mPas

(Brookfield LVT, spa, 12 rpm, 25°C/  77°F)

2,0  — 4,0

(at 25°C /  77°F)

20°C /  58°F 30°C I  86°F

6 3

Recommended storage temperature

15-25°C  /  59-77°F.

Only short term exposure to temp

above 35°C / 95°F is acceptable.

The product can be frozen but it

must be thawed, raised to room

temperature and homogenized be-

fore usage.

App. 1250 Kg/m3, 10,4 lbs/gal

Wood Finishes and Adhesives
Stockholm, Sweden +46 8 743 40  00

High Point, USA +1 336 841 5111
Singapore +65 6762 2088

Medellin, Colombia +57  4  3618888

www.cascoad hesives.com 1



 
Aldonéfiéi

Gluing Operation Information

Applications

Press  Type

Glue Line

Temperature

Press Time

Pot Life

Pressure

Assembly Time

(12og/m2/11g/R2. 20°C  /68°F)

Mixing Ratio

(by weight)

Glue Spread

Moisture content of wood

Preparation of wood

Temperature of wood

Post  curing
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Curved Plywood

Flooring

Veneering

High Frequency

Hot Press

Not below 55°C/ 131 °F

70°C I  158°F 90°C/  194°F 110°C /  230°F

0,5 mm 1' 15" 30" --

3.6 mm 4' 00" 2' 30" --

6.0 mm 6' 30" 4' 30" --

15°C I  59°F 20°C I  68°F 30°C I  86°F

1h 15‘ 55' 20'

Min 0,3 MPa

Open:10' Closed:15‘

100:20, adhesive: hardener

Curved Plywood: 120  -  200 g/m2, 11  -  19 g/ft2

Flooring:  90  - 175 g/m2, 8 - 16 g/ft2

Veneering: 90  -  150 g/m2, 8 -  14 g/ft?

Preferable 5  -  9%.

For best result the wood must be smoothly planed. For optimum

bond strength the bonding operation shall take place within 24 hours

after preparation.

In order to meet the given press times the temperature of the wood

must not be below 20°C  /  68°F.

Needs no after curing time, can be processed directly after pressing.

Wood Finishes and Adhesives
Stockholm, Sweden +46 8 743  40  00

High Point, USA +1 336 841 5111
Singapore +65 6762 2088

Medellin, Colombia +57 4 3618888

www.cascoadhesives.com 2



Machinery

Applicator

Mixer

Accessories
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6231 Ribbon spreader

6235 Roller spreader width  <300  mm

6236 Roller spreader with integrated mixer <300 mm, patented mixing

zone.

6237 Roller spreader width >400 mm

6201 Mixing system for UF, PRF, MUF

6203 Mixing system for UF, PRF, MUF

6205 Mixing and sometimes applying system for MUF, PRF, UF

6201-50 Accessory for glue mixers

6213 Metering system for UF, PRF, MUF

6246 Chiller and heat exchanger

6263 Biological waste water treatment system

6282 Control unit

6284 Tank monitoring system

6289 Day tanks
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Handling and HSE Information

Handfing

Cleaning

Waste handling

- of the products

Waste water treatment

- of the waste water

Health and Safety

Always use gloves and goggles when handling the product.

Glue on skin should be washed with soap and water.

For the equipment, use lukewarm water with addition of Glue wash 4450

or Washing agent 2704 (for more info see General Info).

Cleaning must start before the system cures.

Glue - ls normally classified as hazardous waste (contains free

formaldehyde).

Hardener- Depending on classification hardeners may be considered as

hazardous waste, check the SDS (section 13).

Mixed glue and hardener— Can normally be treated as non hazardous

waste when fully cured.

Note!  There might be national and/or local regulatory differences, therefore always keep

a dialogue with the local authorities.

Chemical precipitation -> drain*

Biological treatment _» drain*

Mechanical precipitation -> drain*

* municipal sewage with biological treatment

Note! There might be national and/or local regulatory differences, therefore always keep

a dialogue with the local authorities.

For more information, please see respective SDS.

For more information regarding the above mentioned data, see respective section below

Legal clause

The information is based on laboratory tests and practical experience.  It  is introductory and intended

to help the user find the most suitable method of working. Since the user's production conditions

are beyond our control, we cannot be held responsible for the results of the work which is affected

by local circumstances. In each particular case testing and continuous control are recommended.
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