
in accordance with Regulation (EC) 

No. 1907/2006 

Side: 1 / 9 

Vibe Bremse Rens   Udgivelsesdato:20/8/2020
  Version: 1.3

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / BLANDING OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN  

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn  Vibe Bremse Rens
Blanding 

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarå  des:

Identificeret anvendelser: Bremse renser

1.3 Næ   rmere oplysninger om leverandø  ren af sikkerhedsdatabladet:

Leverandø  r:

Vibe Autokemi. 
Industrivænget 8
4540 Fårevejle

Telefon 59 26 57 06  

E-mail adresse på   den ansvarlige for udarbej delsen af sikkerhedsdata-

bladet:  

info@vibeautokemi.dk             

1.4 Nø  dtelefon:
Giftlinien  +45 82 12 12 12 Bispebjerg Hospital 

2. FAREIDENTIFIKATION  

2.1 Klassificering af stoffet/blandingen  

Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØ   F eller 1999/45/EF

F+; R12 Yderst brandfarlig  
Xi, R36/38 Irriterer ø  jne og hud  
N; R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand/kan forå  rsage uø  nsket langtidsvirkninger i vandmiljø  et 

R67 Dampe kan give slø  vhed og svimmelhed

Klassificering i henhold til forordning 1272/2008/EC 

Flam.aerosol 2; H222,H229 

For den fuldstæ   ndige tekst af H-sæ   tninger i dette afsnit, se afsnit 16.  

Sikkerhedsdatablad

Stof/blanding

mailto:info@kemikalije.si
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2.2 Mæ   rkningselementer

. 

 

2.3 Andre fare  
Ingen. 

3. Sammensæ   tning af / oplysninger om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk navn  CAS 
ES 
Indeks 

REACH 
Reg. No. 

Indhold vol %  Klassification
(Directive No. 
67/548) 

Klassification 
(Regulation No. 
1272/2008/EC) 

Ligroine
Low boiling point 
naphtha 
(Note P)

8032-32-4
232-453-7
649-263-00-9

- < 80% F; R11 
Xi; R36/38 
N; R51/53 
Xn; R65 
R67 

Note P 

Asp. Tox. 1; 
H304 (contains 
<0.1% benzene)

Klassificering i henhold til forordning 1272/2008EC
Piktogrammer:

Signalord: Fare
Faresætninger
H223 Brandfarlig aerosol
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Sikkerhedssætninger:
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P261 Undgå indånding af damp/ spray.

P301 + P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes I henhold til lokale/nationale forskrifter

P102 Opbevares utilgængeligt for børn. 

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 

Rygning forbudt.

P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som over-
stiger 50 °C/122 °F.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Indeholder: 30 % eller mere alifatiske kulbrinter
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Ethanol 64-17-5
200-578-6
603-002-00-5 

- <20% F; R11 Flam. Liq. 2; 
H225 

Gas som fø  lge af 
rå  olie behandling
 flydende 
flaskegas
(Drivmiddel) 

124-38-9
204-696-9
 

- 3-5% F+; R12 
Note K 

Press. Gas; 

H280

For den fulde tekst af R-sæ   tninger i dette afsnit, se afsnit 16.

4. Fø  rstehj æ   lpforanstaltinger

4.1 Beskrivelse af fø  rstehj æ   lpsforanstaltninger

Generalt I tilfæ   lde af ubehag eller utilpas, kontakt læ   ge og  vis etiketten hvis muligt.
Nå  r der udfø  res fø  rstehjæ   lp, beslyt dig selv fø  rst. Det er nø  dvenigt at flytte

Emnet væ   k fra farezonen. Put aldrig noget ind i mund på   en bevidstlø  s person.
Fjern straks forurenet tø  j og sko.

Indå  nding 

  Hud kontakt  

Ø   j enkontakt 

Indtagelse 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bå  de akutte og forsinkede  
Ingen information tilgæ   ngelig.  

4.3 Angivelse af om ø  j blikkelig læ   gehj æ   lp og sæ   rlig behandling er nø  dvendig  
Behandles symptomatsik

5. Brandbekæ   mpelse  

5.1 Slukningsmidler   

For den fulde tekst af H-sæ   tninger i dette afsnit, se afsnit 16.

Flyt forulykkede ud i frisk luft. Hvis det er nødvendigt, konsultere en læge i tilfælde
dampe eller tåge blev inhaleret. Hold tilskadekomne varm og i ro. Hvis
vejrtrækningen er ophørt, gives kunstigt åndedræt. Ved vejrtrækningsbesvær,
administrere ilt.

Umiddelbart vask huden grundigt med vand og sæbe, og skyl grundigt.
Brug ikke opløsningsmidler eller fortyndere. Hvis irritationen varer ved, søg læge.

Beskyt ren øje. Hvis det er muligt, fjerne kontaktlinser (hvis den berørte person
bære dem). Skyl øjnene straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.

Fremkald ikke opkastning, søg læge. Vis beholderen eller
etiket. Hvis tilskadekomne kaster op på ryggen, ruller hele kroppen på én gang til
siden. Der er risiko for aspiration ved indtagelse
-kan komme i lungerne og forårsage lungeskader.

Note P: Klassificeringen som kræftfremkaldende behøver ikke at gælde, hvis det kan påvises, at stoffet

indeholder mindre end 0,1 % w/w benzen (EINECS nr. 200-753-7). 
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Egnede slukningsmidler  Kuldioxid. pulver eller spilt vandtå  ge
Uegnede slukningsmidler  Direkte vandstrå  le  

5.2 Sæ   rlig farer i forbindelse     
med stoffet eller blandingen 

Sæ   rlige farer   

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Sæ   rlige væ   rnemidler for  Brug luftforsynet å  ndedræ   tsvæ   rn og beskyttelsesdragt.  
brandmanskab 

                                                          
6. Forholdsregler ved udslip  

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, væ   rnemidler og nø  dprocedurer  

Brug personlige væ   rnemidler. Undgå   kontakt med ø  je og hud. Sø  rg for tilstræ   kkelig ventilation

                                                              
6.2 Milj ø  beskyttelsesforanstaltninger    

Undgå   udledning til kloak, vandlø  b eller på   jorden. Undgå   udledning i vandmiljø  et. Stø  rre spild: kontakt

6.3 Metoder og udstyr til inddæ   mning og oprensning   

Mindre spild: 
Dyp med en tø  r klud eller papir. Rester kan rengø  res med mineralsk terpentin eller acetone.

Stø  rre spild:  
Undgå   ulykker, ryd op med det samme. Brug beskyttelsesudstyr for at ungå   kontakt med hud og ø  jne 
og indå  nding af dampe. Skrab rester af materiale op, fø  r rengø  ring. 
Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse. Kompakt materiale kan fjernes ved at skæ   re eller gnide.

6.4 Henvisning til andre punkter 

Personlige væ   rnemidler  Se sektion 8.  
Affaldshå  ndtering    Se sektion 13.  

7. Hå  ndtering og opbevaring  

7.1 Forholdsregler for sikker hå  ndtering

Forholdsregler ved brug Opbevares utilgæ  ngeligt for bø  rn.  Bruges kun i ventileret rum. 

     Må   ikke punkteres eller bræ   ndes efter brug.
Undgå   kontakt med ø  jne, hud og tø  j. undgå   indå  nding af dampe. 

        
    

Spray ikke mod å  ben ild eller glø  dende materiale.

           

Yderst brandfarlig væske. I tilfælde af brændende giftige gasser frigives,
herunder hydrogenchlorid, nitrogenoxider og carbonoxider.
I tilfælde af brand er der risiko for trykbeholderen kan eksplodere.
Hold beholderen afkølet med vand fra en sikker afstand.

de relevante myndigheder, hvis en miljøforurening forekommer.
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Rå  dgivning for brandsikkerhed   Holdes væ   k fra antæ   ndelseskilder — Rygning forbudt. Holdes væ   k fra 
   varme, gnister og å  ben ild. 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/  opbevares i et tø  rt, kø  ligt og ventileret rum.-
opbevaringsbetingelser Holdes væ   k fra mad og drikke.

       OBS: Aerosolbeholder: Beskyttes mod sollys og må   ikke udsæ     ttes for 
   temperaturer over 50 °C.   
   Må   ikke punkteres eller bræ   ndes, selv efter brug. Opbevares utilgæ   ngelig

        for bø  rn. Holdes væ   k fra antæ   ndelseskilder - ingen rygning. Holdes   væ   k fra
   varme, gnister og å  ben ild. Kontrollerer Reglmæ   ssigt beholder for læ   kage.
   Storage class 2 B: Aerosol dispensers 

Opbevaringsklasse       Ingen information tilgæ   ngelig

      7.3 Sæ   rlige anvendelser     Bremse rens.  

8. Eksponeringskontrol/personlige væ   rnemidler  

8.1 Kontrolparametre    
       

Græ   nsevæ   rdier for erhvervsmæ   ssig eksponering: Ethanol 
Slovenia: MV: 1900 mg/m

3
, 1000 ppm, STEL:4, Note Y

Carbon dioxide
Slovenia: MV: 9000 mg/m

3
, 1500 ppm, Note: EU**

Kilde: Regler om beskyttelse af arbejdstagere mod risici i forbindelse med eksponering for kemiske stoffer på arbejd-
spladsen (OG RS nr. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11 – Lov om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Act-1 og
38/15)

 8.2 Eksponeringsparametre

Teknisk kontrol  
Bruges kun i ventileret rum. Hold beholderen lukket nå  r den ikke 
bruges.  

Personlige  væ   rnemidler

Generel information Anvendelse af personlige væ   rnemidler afhæ   nger af risikovurderingen,
som opfylder arbejdssituationen, fysisk tilstand af kemisk hå  ndtering, 
og miljø  .

PRODUKTION, PAKNING OG TRANSPORT: Bæ   r overtræ   kstø  j ( eller lange bukser og æ   rmer

Beskyttelsesstø  vler, handsker, ansigtsvæ   rn og kemisk resistete beskyttelsesbriller. Altid vask hæ   nder
fø  r rygning, drikke, spise eller skal på   toilet. Vask forurenet tø  j eller andet beskyttelsesudstyr fø  r næ   ste brug.

Til bruger: Undgå   kontakt med hud og ø  jne. Vask hæ   nder efter hå  ndtering af produktet. Ved hå  ndtering
af produktet  skal du bæ   re gummihandsker og beskyttelsesbriller.  

8.3. Eksponering af milj ø  et  
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Generel information  ikke bestemt  

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER  

9.1 Oplysninger om grundlæ   ggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende  Aerosol 
Farve  Farvelø  s  
Lugt  Oplø  sningsmiddel 
Antæ   ndelsestemperatur  
Nedre eksplosiv græ   nse Ingen information
Ø   vre eksplosiv græ   nse
Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv. Under brug kan brandbare dampe/eksplosive dampe

dannes.  
Oxiderende egenskaber Ingen oxidernde egenskaber
Damp tryk  Ingen information
Vandoplø  slighed Ingen information

     9.2 Andre oplysninger Ingen oplysninger tilgæ   ngelig

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

     10.1 Reaktivitet    Reagerer med syrer og baser 

     10.2 Kemisk stabilitet    Produktet er stabilt ved normal anvendelse  

10.3 Risiko for farlig reaktioner     
      

10.4 Forhold, der skal undgå  s Undgå   varme, flammer og antæ   ndelseskilder.  

10.5 Materialer. der skal undgå  s Oxidationsmidler  

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter   Hydrogen chloride. Carbon oxides. Nitrogen ox-

ides. 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION 

(a) Akut toksicitet     

Der forventes ingen uø  nsket bivirkninger, nå  r produktet anvendes i overensstemmelse med dette sikkerheds-
datablad og instruktioner på   etiketten. Nå  r produktet ikke anvendes i overensstemmelse med anvisningerne 
eller ved overdreven eksponering, kan fø  lgende symptomer eller virkninger forekomme:

Indtagelse:     Indtagelse kan medfø  re: kvalme, opkast, diarré   og fordø  jelsesbesvæ   r. Kan væ   re farligt 
hvis det indtages og kommer i luftvejene  

Ø   je kontakt: Irriterer ø  jnene  
Hud kontakt: Irriterer huden. Forå  rsager overfø  lsomhed. Gentagende eller langvarig hudkontakt

kan forå  rsage allergi eller eksem.  
Indå  nding: Produktet kan væ   re irriterende for slimhinder i luftvejene. Kan forå  rsage slø  vhed

eller svimmelhed.  

(b) Irritation  Forå  rsager alvorlig ø  jenirritation. Forå  rsager hudirritation.
(c) Væ   sker  Ingen information tilgæ   ngelig.

       (d) Sensibilisering Ingen information tilgæ   ngelig.
(e) Toksicitet ved gentagen dosis  Ingen information tilgæ   ngelig.
(f) Karcinogenicitet   Ingen information tilgæ   ngelig.

Reagerer med syrer og baser

Ingen information

Ingen information
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(g) Mutagenitet     Ingen information tilgæ   ngelig
(h) Reproduktionstoksicitet   Ingen information tilgæ   ngelig

       

12. MILJ Ø   OPLYSNINGER  

12.1 Toksicitet Giftig for vandlevende organismer, mea langvarige virkninger

12.2 Persistens og nedbrydelighed Ingen information tilgæ   ngelig  

12.3 Bioakkumuleringspotetiale  Ingen information tilgæ   ngelig

12.4 Mobilitet i j ord     Ingen information tilgæ   ngelig

12.5 Resultater for PBT- og vPvB-vurderingIngen information tilgæ   ngelig

12.6 Andre negative virkninger   Ingen information tilgæ   ngelig

      

13. FORHOLD VEDRØ   ENDE BORTSKAFFELSE 

13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Forurenet emballage:   Emballage kan ikke genbruges. Emballage skal bortskaffes
som farligt affald.

      
Nationale regler om affald:  
- Dekret om affaldshå  ndtering med alle sine tilfø  j elser og æ   ndringer  
- Dekret om hå  ndtering af emballage og emballageaffald med alle dets tilfø  jelser og æ   ndringer  
- Environment Protection Act med alle dens tilfø  j elser og æ   ndringer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

14.1 UN nummer:     1950 
      14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: AEROSOLS, brandfarlig 

14.3 Transportfareklasse(r): 2.1 
14.4 Emballagegrupper:  Ingen information tilgæ   ngelig
14.5 Miljø  farer:  J  a  
14.6 Sæ   rlige forholdsregler for bruger: 

ADR : klassificering : 5F  
ADR: begræ   nset mæ   ngder:   LQ2
ADR: kode for tunneler: (D) 
ADR: fare nummer: 23  
IATA: Pakning (luftfragt): 203
IATA: Pakning (passager luftfartø  jer):203  
IATA: Pakning (LQ): Y203  
IMDG: Godsbtegnelse: AEROSOLS (lavtkogende hydrogeneret nafta) 

IMDG: EmS: F-D, S-U 
IMDG: Marine pollutant: ja  

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL-konventionen 73/78 and the IBC-koden: 
Ingen information tilgæ   ngelig. 
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15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Sikkerhed, sundhed og milj ø   forordninger/sæ   rlig lovgivning for stoffet eller blandingen

       Europæ   isk Union 
Forordningen 1907/2006/EC (REACH), direktiv1272/2008/EC 

 

Rengø  ringsmidler forordning 648/2004: indholder mere end 30% alifatiske kulbrinter.

Overensstemmelse med direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på   arbejdspaldsen.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Ikke foretaget

. 

16. ANDRE OPLYSNINGER 

16.1 Kilde af sikkerhedsdatabladet : Producentens sikkerhedsdatablad BRAKE CLEANER 

16.2 Liste over relevante R-sæ   tninger, faresæ  tninger, sikkerhedssæ   tninger og / eller sikkerheds- 
sæ   tninger .  

     

H220 Yderst brandfarlig gas  
H222 Yderst brandfarlig aerosol  
H225 Meget brandfarlig væ   ske og damp

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan væ   re livsfarlig, hvis det indtages og kommer i luftvejene
H316 forå  rsager hudirritation 
H336 Kan forå  rsage slø  hed og svimmlehed
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger



Safety Data Sheet 
in accordance with Regulation (EC) 

No. 1907/2006 

Side: 9 / 9 

Vibe Bremse Rens    Udgivelsesdato:  20 /8/2020
  Version: 1.3 

16.3 Dato for forrige udgave:  18/03/2014 
Revision noter: Æ    ndringer som fø  lge af overgang til CLP klassificering i afdeling 2, 3 og 11 

16.4 Forkortelser:  
TWA (tidsvæ   gtet gennemsnit): daglig græ   nsevæ   rdi (8timer)  
STEL (kort sigt eksponeringsgræ   nser): græ   nsevæ   rdi for kortvarig eksponering
REACH – Registrering, vurdering, godkendelse og begræ   nsning af kemikalier  
MV: erhvervsmæ   ssig eksponering græ   nsevæ   rdi 8 t

Ovenstå  ende oplysninger er basseret på   vores nuvæ   rende viden og erfaring og gæ   lder for produktet
i den tilstand, hvori der er blevet leveret. Oplysningerne er at beskrive vores produkt med hensyn til 
sikkerhedskrav. Angivelser udgø  r ikke en garanti for produktets egenskaber i juridisk forstand. Det 
er forbrugerens ansvar at kende og tage hensyn til de juridiske bestemmelser om transport og anvend-
else af produktet.


