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5. BRANDBEKÆMPELSE 

Passende slukningsmidler : Alle standard brandslukningsmaterialer er anvendelige 
 

Specifikke risici ved 
brandbekæmpelse. 

: ingen 
 

 

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UDHELD 

Sikkerhedsforanstaltninger 
til beskyttelse af personer 

: Brug personligt beskyttelsesudstyr. 
 

Metoder til oprensning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, 
silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). 
Skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse. 
Rens den forurenede overflade omhyggeligt. 
 

 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

Håndtering 

Råd om sikker håndtering : Brug personligt beskyttelsesudstyr. 
 

Opbevaring 

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret 
sted. 
 

  

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 

Tekniske foranstaltninger 
Øjenskylleflaske med rent vand 

 

Sikkerhedsudstyr til personlig beskyttelse 
Håndværn :  

Henvise : Der er ingen helbredsfare grundet kontakt med dette 
kemikalie. Brug håndbeskyttelse til forbyggelse af 
mekaniske skader. 
 

Øjenværn : sikkerhedsbriller med sideskærme 
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Hygiejniske foranstaltninger : 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 straks efter håndtering af 
produktet. 
Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. 
 

 

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER 

Udseende 

Form : pasta 
 

Farve : hvid 
 

Lugt : svag 
 

 

Sikkerhedsdata 

 : Note: ingen data tilgængelige 
 

Kogepunkt/område : >168 °C 
 

Flammepunkt : >100 °C 
 

Massefylde : ca.1,35 g/cm3 
 

Opløselighed : ubetydelig 
 

Viskositet, dynamisk : ca.700.000 mPa.s 
 

Blandbar med vand  : ubetydelig 
 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Termisk spaltning : Note: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. 
 

Andre informationer  : Ingen farlig reaktion hvis det bruges efter anvisningerne. 
 

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

Menneskelig erfaring  : Erfaring har vist at det ovennævnte produkt kan bruges uden 
nogen helbredsrisiko så længe de sædvanlige forhold omkring 
industriel hygiene overholdes. 
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12. MILJØOPLYSNINGER 

 
Yderligere økologisk 
information 

 
: 

 
Økotoksikologiske data for dette produkt er ikke tilgængelig.  
 

 

13. BORTSKAFFELSE 

Produkt : Ifølge de lokale regulativer, kan tages til passende 
destruktionsovn udstyret med udstødningsgas rensning 
 

Forurenet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. 
 

 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

 
Yderligere information : Ikke farlig ved transport 

Beskyt mod vand. 
Holdes væk fra fødevare og dyrefoder. 
 

 
  

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

Mærkning ifølge EC Direktiver 

1999/45/EF 
 
 
Symbol(er) : N Miljøfarlig 

 
R-Sætning(er) : R51/53  Giftig for organismer, der lever 

i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

 
S-Sætning(er) : S57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå 

miljøforurening. 
S60 Dette materiale og dets beholder skal 
bortskaffes som farligt affald. 
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Yderligere information : Dette produkt er en præparation som indeholder po lymeret 
komponenter og skadelige stoffer som oplyst i afsnit 2. Den 
rele vante fare klassifikation i henhold til EU Direktive 
1999/45/EF er oplys t i afsnit 15 i disse SDB. Selvom den 
præperation er klassificeret som e n farlig præperation udgør 
den ingen sundhedsfare for mennesker ved indå nding, 
indtagelse eller kontakt med hud eller i vandige miljøer i den fo 
rm som produktet er sat på markedet. I henhold til Artikel VI Nr. 
9.3 i  Direktiv 67/548/EØF behøver sådanne præperationer 
ingen mærkning. 
 

 

16. ANDRE OPLYSNINGER 

Yderligere information 

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15: 
 
 Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under 

normale forhold. 
R10 Brandfarlig. 
R22 Farlig ved indtagelse. 
R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. 
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan 

forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
  
 
Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Databl ad er efter vor bedste viden, oplysninger og 
overbevisning korrekte på d atoen, 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 kvalitetsangiv else. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt 
angivne materiale og  er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre ma 
terialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 

 
 




