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Andre informationer : Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke 
udledes til kloakafløb. 
 

 

6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UDHELD 

Miljøbeskyttelsesforanstaltn
inger 

: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
 

Metoder til oprensning : Tages op med absorberende materiale for kemikalier eller brug 
tørt sand. 
Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. 
 

 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

Håndtering 
Henvisning til brand- og 
eksplosionsbeskyttelse 

: Sørg for tilstrækkeligt luftskifte og/eller udsugning i arbejdsrum.
Må ikke hældes i kloakafløb. 
 

Opbevaring 

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. 
 

  

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 

Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse 
Håndværn :  

Materiale : butylgummi 
 

Hanske tykkelse : 0,5 mm 
 

Øjenværn : sikkerhedsbriller 
 

Hygiejniske foranstaltninger : Brug hudbeskyttelsessalve. 
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. 
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede 
områder. 
Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne 
og sikkerhedsforanstaltninger. 
Vask hænder før pauser og ved arbejdstidsophør. 
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9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER 

Udseende 

Form : væske 
 

Farve : gul 
 

Lugt : muggen 
 

 

Sikkerhedsdata 

Kogepunkt/område : >200 °C 
 

Flammepunkt : >198 °C 
 

Fylde : ca.1,15 g/cm3 
 

Opløselighed : Opløslig i toluen. 
 

Blandbar med vand  : ubetydelig 
 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Andre informationer  : Anvend folgende regulativer og datablde fra "German BG 
Chemie" 
M050 "haandtering af skadelige substanser" 
M 053 "Generelle industrielle beskyttelsesforhold for 
håndtering af farlige stoffer" 
 

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

Akut oral toksicitet : LD50 rotte 
Dose: ca. 800 mg/kg 
 

 

12. MILJØOPLYSNINGER 

 
Yderligere økologisk 
information 

 
: 

 
Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.  
 

 

13. BORTSKAFFELSE 

Produkt : Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale foreskrifter. 
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14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

 
Yderligere information : Holdes væk fra mad, madvare, syre og baser 

Dette produktbetragtes ikke som farligt gods ifølge nationale o 
internationale regulativer for transport af farlige stoffer. 
 

 
  

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

Mærkning ifølge EC Direktiver 
67/548/EEC 
 
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: 

• ALKYLTINCARBOXYLAT 
 
Symbol(er) : Xn Sundhedsskadelig 

 
R-Sætning(er) : R22  Farlig ved indtagelse. 

 
S-Sætning(er) : S45 Ved ulykkestilfælde eller ved 

ildebefindende er omgåænde 
lægebehandling nødvendig; vis etiketten, 
hvis det er muligt. 

 
 

16. ANDRE OPLYSNINGER 

Yderligere information 

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15: 
 
R22 Farlig ved indtagelse. 
 
 
Informationerne 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. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt 
angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt  i kombination med andre 
materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 

 
 




