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PUNKT 1: ldentifikation af stoffeUblandingen og af selskabeUvirksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Telefon
Telefax

140111 -',140137

SILIKONEFJERNER

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser,
aromater (2-25 o/o)

919-446-0
0'1-21 1 9458049-33

Kemisk betegnelse

EF-Nr.
Registreringsnummer

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffeUdet : Rensevæske
kemiske produkt

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : ProFlex Kemi A/S
lndustrivej 13
6330 Padborg
Danmark
E-mail adresse: info@proflexkemi

'. +45 74670394'. +45 74674621

1.4 Nødtelefon : +4574670394

PUNKT 2: Fareidentifi kation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen l

Klassificerin g (FORORDN ING (EF) Nr. 1 27 2120081

Brandfarlige væsker, Kategori 3 H226: Brandfarlig vaeske og damp.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

eksponering, (ategori 3, Centralnervesystem
Specifik måiorganioksicitet - gentagen H372'. Forårsager organskader ved længerevarende eller

eksponering, Kategori 1, Centralnervesystem gentagen eksponering ved indånding.

Aspirationsiare, Kåtegori 1 H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i
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luftvejene.
Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 2 H411 : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige

virkninger.

Klassificering (67 l548lEøF, 1 999/45/EF)

R10: Brandfarlig.

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R48l2O Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids
påvirkning ved indånding.

R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

2.2 Mærkningselementer

Miljøfartig

Sundhedsskadelig

Signalord

Faresætninger

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 127212008)

Farepktosrammer 

@@og
Fare

H226 Brandfarlig væske og damP.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og

kommer i luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H372 Forårsager skade På organer

(Centralnervesystem) ved længerevarende eller
gentagen eksponering ved indånding.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med
langvarige virkninger.

l

Supplerende faresætninger : EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Sikkerhedssætninger : Forebyggelse:
P21O Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister

åben ild og andre antændelseskilder. Rygning
forbudt.
lndånd ikke tåge eller damp.
Undgå udledning til miljøet.

P260
P273
Reaktion:
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P301 + P31O I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående
til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P331 Fremkald IKKE oPkastning.
P370 + P378 Ved brand: Anvend vandspray, alkoholresistent

skum, tørt kemikalie eller kuldioxid til
brandslukning.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og

toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

PUNKT 3: Sammensætning afloplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Produktet er et kemikalie, som falder ind under REACHJorordningen (1907/2006/EF).

Følgende tabel indeholder som det første hovedbestanddelen.
Andre farlige bestanddele nævnes, såfremt det kræves i henhold til bilag ll, nr. 3. 1 i REACH{orordningen.

Kemisk betegnelse CAS-Nr EF-Nr. lndeks-Nr.

Registreringsnummer

Kulbrinter, C9-C12, n-
alkaner, isoalkaner,
cykliske forbindelser,
aromater (2-25 o/o\

01 -21 1 9458049-33

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehj ælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende, søg omgående læge (
vis etiketten, hvis muligt). Førstehjælper skal beskytte sig selv.
Forlad det farlige område. Giv aldrig en bevidstløs person noget
gennem munden. Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko.

Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft. Søg omgående læge.
Hold patienten varm og i ro. Hvis ingen vejrtrækning, giv kunstigt
åndedræt. Hvis vejrtrækningen er besværet, giv ilt.

I tilfælde af hudkontakt : I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med sæbe og rigeligt vand.

Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. Søg læge, hvis
hudirritationen vedvarer. Vask af med polyethylenglycol og derefter
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I tilfælde af øjenkontakt

Ved indtagelse.

med rigeligt vand.

: Beskyt det ubeskadigede øje. Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan
gøres. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og sø9
læge.

: Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt
omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hvis en person

kaster op liggende på ryggen, lægges personen i aflåst sideleje.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

lngen data tilgængelige

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler

Skum, Kulsyre (CO2), Tørt Pulver

Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved
brandbekæmpelse

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler,
der skal bæres af
brandmandskabet

Yderligere oplysninger

: Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.
Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand (se punkt 10).

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet

: I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug personligt

beskyttelsesudstyr.

: Standard procedure for kemikalie brande.
Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. lndånd ikke

dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. Anvend vandtåge til at
køle uåbnede beholdere. Opsaml forurenet brandslukningsvand
separat. Det må ikke udledes til kloakafløb. Brandrester og forurenet
brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Vaer opmærksom på tilbageslag.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Fjern alle

antændelseskilder. Undgå kontakt med huden og øjnene. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede

områder. Evakuer strakJ medarbejderne til et sikkert områder. Undgå indånding af dampe eller tåger. Vær

opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder'

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip,

hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive

myndigheder. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevar og opsaml spild af ikke brændbart absorberende materiale, (f.eks. sand, jord, diatomaceus jord' vermiculite)

og placer OLt i atfatOsOeholdere I henholde til de lokale myndigheders regler. Rens den forurenede overflade

omhyggeligt.

6.4 Henvisning til andre punkter

se punktet: 7,8, 11, 12 og 13

6.5 Andre oplysninger

Forurenede overflader vil være meget glatte.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

T.L Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8. Undgå at indånde dampe eller- 
spiaytågre. Undgå kontakt med huden og øjnene' Forebyg dannelsen

af båndbare eller eksBtosive koncentrationer af dampe i luft og

undgå dampkoncentration højere end arbejdshygiejniske
grænseværdi.Træfforanstaltningermodstatiskelektricitet.Skal
indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening Håndter med
forsigtighed.
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Henvisning til brand- og : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
eksplosionsbeskyttelse Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulve. Dampene

kan med luft danne eksplosive blandinger. Holdes væk fra varme oE

antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug IKKE værktøj der kan slå
gnister. Elektrisk udstyr skal være beskyttet i henhold til den
gældende standard.

Klasse for støveksplosion : lkke anvendelig

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevares på et sted kun tilgængeligt for autoriserede personer.
Opbevar i original beholder. Opbevar beholdere tæt lukket på et
køligt, godt ventileret sted. Holdes væk fra direkte sollys. Må ikke
udsættes for varme.

Anvisninger ved samlagring : Uforenelig med oxidationsmidler.

Må ikke opbevares sammen med fØdevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Andre oplysninger : lngen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

lngen data tilgængelige

PU NKT 8 : Eks poneri ngs kontrol/personl i ge væ rnem idler

8.1 Kontrolparametre

lndeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhverysmæssig eksponering.

Anden information på grænseværdier: se.punktet '16

., .:

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninqer

Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.

Personliqe værnemidler

Andedrætsværn : Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over
grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn
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åndedrætsværn med A filter

Beskvttelse af hænder

Materiale : Nitrilgummi
Hanske tykhed : >. 0,7 mm
gennemtrængningstid: : >480min
Direktiv : DIN EN 374

Bemærkninger : Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af
koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen.
Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes
kemikaliebestandighed til særlige opgaver.

Beskwtelse af øine : Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskvttelse af hud oo krop : Brandhæmmende, antistatisk beskyttelsesbeklædning.
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det
farlige stof i arbejdsområdet.

Hvqieiniske foranstaltninqer : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og
si kkerhedsforanstaltninger.
Generel praksis for erhvervshygiejne.
U ndgå indånding af dampe/tåge/gas.
Undgå kontakt med hud, ø1ne ogløi.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
Følg hudbeskyttelsesPlanen.
Forurenet tøj tages straks af.
Vask forurenetløj før genbrug.

Foranstaltninqer til beqrænsninq af 6ksponerinq af miliøgt

Generelle anvisninger : Skyl ikke ud til overfladbvand eller til det sanitære kloaksystem.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er
sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da
respektive myndigheder.
Undgå udledning til miljøet. Se særlig
vejledning/leverandørbrugsanvisning.
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fosiske og kemiske egenskaber

Udseende
Farve
Lugt
Lugttærskel
Flammepunkt

Antæ ndelsestemperatu r

Termisk spaltning

Laveste eksplosionsgrænse

H øjeste eksplosionsgrænse

Eksplosive egenskaber
Brandfare
Oxiderende egenskaber
Selvantændelsestemperatu r
Forbrændingstal
Molekylvægt

pH-værdi

Smeltepu nkUSmeltepunktsinterv
al

Kogepu nkVKogepunktsi nterval

Damptryk

Massefylde

Bulk massefylde
Vandopløselighed

Fordelingskoeffi cient: n-
oktanol/vand
Opløselighed iandre
opløsningsmidler

VæSKE
farveløs
som kulbrinte
lngen data tilgængelige
>23"C

324"C

lngen data tilgængelige

0,7 Yo(V)

6,5 %(v)

Ingen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
131 g/mol

lngen data tilgængelige, (uforurenet)
< -40'c

130 - 180'C
Metode: DIN 5'1751

8 HPa ved 20'C

0,770 - 0,785 g/cm3,ved 15 "C

lngen data tilgængelige
uopløselig

log Pow: 3,7 -6,4

lngen data tilgængelige
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Viskositet, dynamisk

Viskositet, kinematisk

Flow tid
Slagfølsomhed
Relativ dampvægtfylde

Overfladespænding
Fordampningshastighed
Minimums antændelsesenergi
Syretal
Brydningsindeks
Blandbarhed i vand
Opl øsn ingsseperationstest

9.2 Andre oplysninger

lngen kendte,

0,75 mPa.s ved 20 "C

0,98 mm2ls ved 25 "C

lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
4,5 ved 20'C

lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige
lngen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

lngen data tilgængelige

10.2 Kemisk siabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

10.3 Risiko lor larlige reaktioner

Stabilitet : lngen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet., Stabil under
normale forhold.

Dampene kan med luft danne eksplosive blandinger.

10.4 Forhold, der skal undgås

Varme, flammer og gnister.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Oxidationsmidler

1 0.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Kulilte, Kulsyre (CO2), Kulbrinter
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PUNKT 1 1 : Toksikologiske oplysninger
1l.l Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Akut oral toksicitet:

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : LD50 Rotte: > 15.000 mg/kg
isoalkaner, cykliske forbindelser, Metode: OECD test guideline 401

aromater (2-25 %)

Akut toksicitet ved indåndino:

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : LC50 Rotte: > 13,1 mg/l
isoalkaner, cykliske forbindelser, Test atmosfære: damp
aromater (2-25 o/o) Ekspositionsvarighed: 4 h

Metode: OECD test guideline 403

Akut dermal toksicitet:

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : LD50 Rotte: > 3.400 mg/kg
isoalkaner, cykliske forbindelser,
aromater (2-25%)

Akut toksicitet (andre former for indqivelse):

lngen data tilgængelige

Hudætsn i n gl-i rritation

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : Arter: Kanin
isoalkaner,cykliskeforbindelser, lngenhudirritation
alomater (2-25 o/o) Metode: OECD test guideline 404

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud

Alvorlig øjenskade/øjenirritation ' ,

Kulbrinter, Cg-C12, n- alkaner, : Arter: Kanin
isoalkaner,cykliskeforbindelser, lngenøjenirritation
aromater (2-25 o/o) Metode: OECD test guideline 405

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Sensibiliserinq:

Kulbrinter, Cg-C12, n- alkaner, : Forsøgsmetod: Maksimeringstest (GPMT)

10t18



SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SILIKONEFJERNER
Udgave 5.0 Revisionsdato 30.03.20'15 Trykdato 01.04.2015 DK/ DA

Dato for sidste punkt:
17.03.2015
Dato for sidste punkt:
22.01.2010

isoalkaner,cykliskeforbindelser, Arter:Marsvin
aromater (2-25o/o) Resultat: Medfører ikke hudsensibilisering.

Metode: OECD test guideline 406

Kim cellem utagen icitet

Genotoksicitet in vitro:

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : Type: Ames test
isoalkaner,cykliskeforbindelser, Resultat:negativ
aromater {2-25 

o/o) Metode: OECD test guideline 471

Genotoksicitet in vivo:

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : Type: ln vivo mikronucleus test
isoalkaner, cykliske forbindelser, Test arter: Mus
aromater (2-25o/o) Anvendelsesrute: lndtagelse

Resultat: negativ
Metode: OECD test guideline 474

Kræftfremkaldende egenskaber

I ngen data tilgængelige

Reprod uktionstoks icitet

lngen data tilgængelige

Fosterbeskadigelse

lngen data tilgængelige

Enkel STOT-eksponering

Kulbrinter, Cg-C12, n- alkaner, : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

isoalkaner, cykliske forbindelser,
aromater (2-25%)

Gentagne STOT-eksponeringer

Kulbrinter, Cg-C12, n- alkaner, : Eksponeringsvej: lndånding

isoalkaner, cykliskeforbindelser, Målorganer: Centralnervesystem
aromater (2-25 Yo) Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen

eksPonering.

Aspirationsfare

Aspiration qiftiqhed

Kulbrinter, Cg-C12, n- alkaner, : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

isoalkaner, cykliske forbindelser,
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aromater {2-25%)

Neurologiske effekter

lngen data tilgængelige

Toksikologisk vurdering

Toksikoloqi, Metabolisme, Distribution

lngen data tilgængelige

Akutte virkninqer

lngen data tilgængelige

Yderligere oplysninger : Allerede mindre mængder, som kommer ned i lungerne ved
indtagelse eller efterfølgende opkastning, kan medføre lungeødem
eller lungebetændelse.
Symptomer på overeksponering kan være hovedpine, svimmelhed' l

træthed, kvalme og oPkastning.
Aspirationsfare ved indtagelse - kan komme i lungerne og medføre
skade.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

PUNKT 1 2: Miljøoplysn i n ger

I 2.1 Toksicitet

Toksicitet overfor fisk

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 10 - 30 mgil

isoalkaner, cykliskeforbindelser, Ekspositionsvarighed: 96h
aromater {2-25 

o/o) Metode: OECD test guideline 203

Toksicitet for dafnier oq andre hvirvelløse vanddvr 
. 

,

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 10 - 22 mg/
isoalkaner, cykliskeforbindelser, Ekspositionsvarighed: 48 h

aromater (2-25 %) Metode: OECD TG 202

Toksicitet overfor alqer

Kulbrinter, Cg-C12, n- alkaner, : LC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 0,58 mg/l

isoalkaner,cykliskeforbindelser, Ekspositionsvarighed:96h
aromater (2-25 Yo) Metode: OECD TG 201
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NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 0,16 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h
Metode: OECD TG 201

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddvr (Kronisk toksicitet)

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : NOEC: 0,097 mg/l
isoalkaner,cykliskeforbindelser, Ekspositionsvarighed:21 d
aromater (2-25 o/o) Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

Metode: OECD TG 211

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Bioloqisk nedbrvdeliohed

Kulbrinter, C9-C12, n- alkaner, : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig
isoalkaner, cykliskeforbindelser, Bionedbrydning'. 74,7 o/o

aromater (2-25o/o) Ekspositionsvarighed; 28 d
Metode: OECD test guideline 301F
Note: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende
stoffer.

1 2.3 Bioakkumuleringspotentiale

lngen data tilgængelige

12.4 Mobilitet ijord

lngen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og

toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på0,1o/o eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Yderliqere økolooisk information : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

1 3.1 Metoder til affaldsbehandling
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Vejleding om bortskaffelse og
indpakning

De følgende Affaldskoder er kun forslag

Affaldsnr. (EWC)

Bortskaffelse af snavset
emballage

Bortskaffelse:
I henhold til lokale og nationale regulativer. Affald må ikke komme i

kloakken. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som
farligt affald. Bortskaffes ikke sammen med husholdningsaffald'
Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende

anvendelse af produktet.

: Affaldskode (ubrugt Produkt):
070604, Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og

moderlud

Affaldskode (brugt produkt):
070604, Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og

moderlud

: Affaldskode (forurenet emballage):
1501 10, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med

farlige stoffer

Note: Tomme beholdere skal bringes til et godkendt
affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Den tomme
tromle må ikke brændes og brug ikke skærebrænder. Bortskaffes

som ikke-forarbeidet Produkt.

PUNKT 1 4: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADN
ADR
RID
IMDG
IATA

: 3295
: 3295
: 3295
: 3295
: 3295

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN propershipping name)

ADN
ADR
RID
IMDG

IATA :

1 4.3 Transpo rtfareklasse(r)
ADN :

CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S.
CARBONHYDRIDER, F-I-YDENDE, N.O.S.
CARBONHYDRIDER, FLYDENDE, N.O.S.
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
(Hydrocarbons, C8-C1 2, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-

25o/o))
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

J
J
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RID
IMDG
IATA

14.4 Emballagegruppe
ADN
Emballagegruppe
Klassifikationskode
Farenummer
Fareetiketter

ADR
Emballagegruppe
Klassifikationskode
Farenummer
Fareetiketter
Flydende kvantitet
Tu n nelrestriktions-kode

RID
Emballagegruppe
Klassifikationskode
Farenummer
Fareetiketter
Flydende kvantitet

IMDG
Emballagegruppe
Fareetiketter
EMS Nummer

IATA
Pakningsinstruktion (luftfragt)
Pakningsinstruktion (passager
luftfartøjer)
Pakningsinstruktioner (LQ)
Emballagegruppe
Fareetiketter

14.5 Miljøfarer
ADN
ADN
Miljøfarligt
ADR
Miljøfarligt
RID
Miljøfarligt
IMDG
Marin forureningsfaktor (Marine
pollutant)

3
3
3

ilt
F1

30

ilt
F1

30
5
5,00 L
(D/E)

Ill
F1

30

5,00 L

ill
J

: F-E, S-D

: 366
: 355

: Y344
:lll
-a

neJ

ja

ja

ja
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IATA
Miljøfarligt : nej

1 4.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

se punktet: 6, 7 og 8

14.7 Bulktransport i henhold til bilag ll til MARPOL 73178 og lBC-koden

lkke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljø

VOC : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2O1Ol75lEU at 24.
november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse
og bekæmpelse af forurening)
1oo %
VOC-|ndhold minus vand: 778 g/l

Seveso lll: Europa-Parlamentets : Opdater: Mængde 1 Mængde 2
og Rådets direktiv 20121181EU
om kontrol med risikoen for
større uheld med farlige stoffer.

BRANDFARLIGE VÆSKER 5.OOO t 5O.OOO t

Opdater:
MILJØFARER 2OO t 5OO t

Opdater:
Mineralolieprodukter og 2.500 t 25.000 t
alternative brændstoffer a)
benzin og nafta b) Petroleum
(herunder jetbrændstof) c)
gasolie (herunder dieselolie,
fyringsgasolie og

SasolieblandingeQ d)'svær
fuelolie e) alter:native
brændstoffer, der anvendes til
de samme formå|, og som har
lignende egenskaber med
hensyn til brandfarlighed og
miljørisiko som Produkterne i

litra a)-d)
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Seveso ll - Europa -
parlamentets og Rådets direktiv
2003/105/EF ændring af Rådets
direktiv 96l82lEF om kontrol
med risikoen for større uheld
med farlige stoffer

Opdater:

Miljøfarlig

Opdater:
Brandfarlig

Opdater:
Olieprodukter: a) benzin og 2.500 t 25.000 t
nafta b) petroleum (herunder
jetfuel) c) gasolier (herunder
dieselolie, fyringsgasolie og
gasolieblandinger)

lht. EU-forordningen om vaske- : >= 30 %: alifatiske kulbrinter
og rengøringsmidler

Nationale forskrifter

Brandfareklasse : ll-1

Kodenummer : 3-1 (1993)

Andre regulativer : Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes
for produktet. Unge over '15 år er dog undtaget denne regel, hvis
produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Yderligere oplysninger : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

I 5.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

lngen data tilgængelige ' ,

PUNKT 16: Andre oplysninger
Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3

200 t 500 t

5.000 t 50.000 t
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R10
R48t20
R51/53

R65
R66
R67

H226
H304
H336
H372

H411

Brandfarlig.
Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

Brandfarlig væske og damP.
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Forårsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering ved

indånding.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

lnformationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning
korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug,

forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller
kvalitetsangivelse. lnformationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette

materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligtanførl iteksten
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