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Kulsyre (CO2) 
Pulver 
 

Særlige personlige 
værnemidler, som skal 
bæres af  
brandmandskabet. 

: Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt.   

 
Yderligere information : Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med  

vandtåge.   
 

 

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

Sikkerhedsforanstaltninger 
til beskyttelse af personer 

: Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.  Undgå kontakt med 
væske og dampe.  Brug personligt beskyttelsesudstyr.   

 
Miljøbeskyttelsesforanstaltn
inger 

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

 
Metoder til oprensning : Opsug med inaktivt absorberende materiale.  Skovles op i 

egnede beholdere til bortskaffelse.   
 

 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

Håndtering 

Råd om sikker håndtering : Undgå at indånde dampe eller spraytåge.  Undgå kontakt med 
hud, øjne og tøj.  Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i 
tillukkede områder.  Vask hænder før pauser og ved 
arbejdstids ophør.   

 

Opbevaring 

Krav til lager og beholdere : Emballagen skal holdes tæt lukket.   
 

Specifik(ke) anvendelse(r) 

Anbefalinger :  ikke anvendelig 
 

 

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

Tekniske foranstaltninger 

Må kun bruges i et område udstyret med en nødbruser. 
Øjenskylleflaske med rent vand 
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. 
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Personlige værnemidler 

Åndedrætsværn : Kan være nødvendigt, hvis produktet bruges i et indelukket 
eller dårligt ventileret område. 
 

Håndværn :  
Henvise : Beskyttelseshansker er lavet af: 

butylgummi 
Neopren 
Nitrilgummi 
Polyvinylchlorid 
 

Øjenværn : Sikkerhedsbriller 
 

Hud- og kropsbeskyttelse : Sikkerhedssko 
Beskyttelsesdragt 
 

 

9. FYSISK- KEMISK EGENSKABER 

Udseende 

Form : væske 
 

Farve : uigennemsigtig 
 

Lugt : mild 
 

 

Sikkerhedsdata 

Smeltepunkt : ca.0 °C 
 

Kogepunkt/Kogepunktsinterva
l  

: > 100 °C 
ved 1.013 hPa 
Blanding 
 

Flammepunkt : ingen, Vandigt system 
 

Damptryk : < 36 hPa 
ved 20 °C 
 

Massefylde : 1,004 g/cm3 
ved 25 °C (1.013 hPa) 
 

 
Vandopløselighed : blandbart 

 
Relativ dampvægtfylde : >1 

 
Fordampningshastighed : <1 
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Forhold som skal undgås : Ingen kendte. 
   

Materialer, der skal undgås : Ingen kendte. 
 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 

: Karbon-oxider. 
Siliciumoxider 
 

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

Under normale anvendelsesbetingelser forventes der ingen skadelige virkninger.   

 
 

12. MILJØOPLYSNINGER 

Økologiske data om dette produkt er ikke til rådighed.   

 
 
 

 

13. BORTSKAFFELSE 

Produkt : Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale foreskrifter.    
 
Forurenet emballage : Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.    
 

 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

 
Yderligere information : Dette produktbetragtes ikke som farligt gods ifølge nationale o 

internationale regulativer for transport af farlige stoffer. 
 

 
  

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

Mærkning ifølge EF-Direktiver 

Yderligere information : Ikke et farligt stof eller præparat ifølge EF-direktiv 67/548/EØF 
eller 1999/45/EF. 
 

 
Nationale forskrifter 
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Vandforureningsklasse 
(Tyskland) 

: WGK 1 let vandforurenende 
 

 

16. ANDRE OPLYSNINGER 

R-fraser, som er opgivet i afsnit 2,3 og 15: 
 
 ingen 
  
 

Yderligere information 

 
Brug CEN-godkendt personbeskyttelsesudstyr i tilfælde hvor det er nødvendigt. 
Se hjemmeside for yderligere oplysninger 
http://europe.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harms tds/reflist/ppe.html 
 
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. 

 
 




