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Sikkerhedsdatablad 
 

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

 
1.1 Produktidentifikator 

 
Handelsnavn 
Lækagesøger 
  
Varetype 
Lækagesøger spray 
  
Andre produktidentifikatorer: 70-14 
  

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

 1.3    Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
 
Firmanavn og adresse 
Socko Teknik 
Egholmvej 8 
7160 Tørring 
Tlf.nr.: 7585 2323 
Mobil: 2870 6635 
Fax:      7585 2424 
CVR:     33 05 46 02  
Kontaktperson: Kim Olesen 
 
 
Email 

            socko@socko.dk 
 
SDS udarbejdet 
 Udarbejdet 06.08.2015 

            Revideret    03.10.2018  
1.4      Nødtelefon 
             Kontakt Giftlinien på tlf.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).  
             Se punkt 4 om førstehjælp. 
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2 Fareidentifikation 

 
2.1 Klassificering af stoffet eller blandinger i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 

(CLP) 
            Klassificeret i henhold til Direktiv 67/548/EØF. 
             H229 

2.2 Mærkningselementer 
Signalord: Advarsel 
 
Faresætninger H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
Sikkerhedssætninger 
P102 Opbevares utilgængeligt for børn. 
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 
Rygning forbudt. 
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. 
P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger  
50 oC/122oF. 
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale, regionale, 
nationale og internationale regler. 
 

2.3 Andre farer 
                
              PBT: Ikke relevant 
              vPvB: Ikke relevant 
 
 Anden mærkning 
 Mal-kode:  
 Andet 
 

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 
3.2 Blandinger 
 

Komponent 
Navn 

Einecs nr. CAS-nr. Koncentration Klassificering            

Vand  
 

 7732-18-5   

 Dinitrogen oxide 
 

EINECS: 233-
032-0 

CAS: 10024-
97-2 

≤ 2.5% O R8 
Ox. Gas 1, H270; Press. Gas, 
H280 

     

Andre oplysninger 
 
Sundhedsfarlige stoffer i henhold til Forordning (EF) nr 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler / 
Mærkning for indhold af anioniske overfladeaktive stoffer <5% 
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4 Førstehjælpsforanstaltninger 
 
4.1      Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelt 
I tvivlstilfælde bør skadestue eller læge kontaktes – medbring emballage eller denne 
leverandør brugsanvisning. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og 
miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende 
symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. 
Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. 

Indånding 
Søg frisk luft og forbliv i ro. Ved ubehag: Søg læge. 
Hudkontakt 
Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden. 
Øjenkontakt 

              Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. 
              Spil øjet godt  op. Søg i alle tilfælde læge. Skylningen fortsættes under transporten 
              til læge/sygehus. 

Indtagelse 
Ved ubehag: søg læge eller skadestue. 
Forbrænding 
Produktet er ikke brandbart 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
              Irrative virkninger. Kan virke irriterende på øjet, se punkt for yderligere oplysning  
 
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er  

nødvendig 
              Under normale omstændigheder er der ikke risiko for helbredsproblemer ved brug af 
              Produktet. 
 Oplysning til lægen 
 Ved tvivl eller vedvarende symptomer søg læge. Medbring dette sikkerhedsdatablad. 
 

5 Brandbekæmpelse 
 

5.1 Slukningsmidler 
              Brand slukkes med vandstråle,   
 
 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandinge 
                 Produktet er ikke brandfarligt 
                 Produktet er ikke brændbart 
                 Risiko for sprængning i tilfælde af brand varme 
                 Fluorerede pyrolyseprodukter 
 
 
Anvisninger for brandmandskab· 
  5.3       Særlige værnemidler: Indånd ikke eksplosions- og brændgasser. 
            · Yderligere oplysninger Afkøl de truede beholdere med vandspraystråle 
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6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og 

nødprocedurer 
            Ingen  
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
              Undgå henkastning. Afleveres til godkendte anlæg til affald 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
            Varmt vand 
              Henvisning til andre punkter 
              Se punkt 13 for bortskaffelse Ingen farlige stoffer frigøres 
 

7 Håndtering og opbevaring 
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering                                                                               
            Undgå indånding og kontakt med huden og øjnene. 

 
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
            Beskyttes mod varme  
              Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C   
              Må ikke opbevares med fødevare, opbevares frostfrit, opbevares ved 15-35 oC 
              Maks 50 oC. 

              Overhold myndighedernes forskrifter for opbevaring af trykgaspakninger. 

        
7.3 Særlige anvendelser 

 
 

8 Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 

 
8.1 Kontrolparametre 
            Grænseværdier ikke fastsat 
               

8.2 Eksponeringskontrol 
 

Generelle forholdsregler 
              Der skal udvises agtsomhed ved arbejde med kemikalier  
 Personlige værnemidler 
 

Åndedrætsværn:   Ikke aktuelt, undgå indånding af aerosoler 
Håndværn:   Der er ikke brug for handsker ved almindelig brug 
Øjenværn: Brug evt. beskyttelsesbriller som beskyttelse mod stænk. 
Hudværn: Handskemateriale Hvis forureningen er muligt, brug handsker lavet af   nitril i 
henhold til EN 374 
 
·  Parametre Kontrol 
·  Indholdsstoffer med grænseværdier, der skal overvåges: 
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10024-97-2 dinitrogenoxid 
GV værdi: 183 mg / m³, 100 ppm 

9 Fysisk-kemiske egenskaber 
 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 

Fysisk tilstand  Aerosol 
Farve  farveløs 
Lugt  Karakteristisk Lugttærskel  - 
pH-værdi  ca. 7 
Smeltepunkt/frysepunkt 0°C 
Kogepunkt  100°C 
Flammepunkt  ikke relevant for aerosoler 
Flammepunktmetode              - 
Densitet                                     ca. 1 g/cm³ 
Fordampningshastighed - 
Antændelighed  - 
(fast stof, luftart) 
Eksplosionsgrænser (vol %) Risiko for sprængning ved temperaturer> 50 ° C. 
Damptryk  - 
Dampmassefylde  - 
Relativ massefylde - 
Opløselighed                       opløselig i vand 
n-oktanol/vand  - 
Selvantændelse (°C) - 
Dekomponering (°C) - 
Viskositet  - 
Eksplosive egenskaber - 
Oxiderende egenskaber - 
Solvent content: 
Organic solvents: 0 % 
Vand: >98 % 
 

9.2 Andre oplysninger 
Ingen 

 

10 Stabilitet og reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet 
 
             · Kemisk stabilitet 
              · Termisk nedbrydning / forhold, der bør undgås Risiko for sprængning ved       
              temperaturer> 50 ° C.   
              · Risiko for farlige reaktioner Nedbrydning i flammer eller varme overflader under 
              dannelse af giftige gasser (flussyre) 
              · Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til       
              rådighed  
              · Materialer: ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
              · Farlige nedbrydningsprodukter: Fare for giftige fluor baserede pyrolyseprodukter 
              · Yderligere oplysninger: Stabil i en opbevaringstid på min. 24 måneder 
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11 Toksilogiske oplysninger 
11.1 Oplysninger om toksilogiske virkninger 

 
·  Akut toksicitet: 
·  Primær irritation: 
·  På huden: Ingen lokalirriterende virkning. 
·  På øjet: lav 
· Sensibilisering: Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt. 
·  Yderligere toksikologiske oplysninger: 
Ved brug og håndtering i henhold til specifikationerne, har produktet ikke har nogen 
skadelige virkninger for vores 
erfaringer og de oplysninger, der foreligger os. 
Stoffet er ikke mærkningspligtigt i henhold til den nyeste version af EU-lister. 

 
Andre oplysninger  

 

12 Miljøoplysninger 
 
12.1 Toksicitet 
             Ingen kendt økotoksikologisk effekt. 

 
12.2 Persistens og nedbrydelighed 
              Biologisk let nedbrydelig 

 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale 
                Der forventes ingen akut giftighed på vandorganismer ved maksimal vand       
              opløselighed af dette produkt 
 

12.4 Mobilitet i jord 
             opløseligt i vand 

 
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
              Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB  

 
12.6 Andre negative virkninger 
             indeholder organiske halogener, som bidrager til AOX-vakue 

 
 

13 Forhold vedrørende bortskaffelse 
 
13.1 Metoder til affaldsbehandling 

       Europæisk affaldskatalog 
       16 00 00 AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN 
       16 05 00 Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier 
       16 05 04 Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige 
       Stoffer. 
       · Urensede emballager: 
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       · Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. 
        DK 

14       Transportoplysninger 
            Un-forsendelsesbetegnelse 

             · ADR 1950 AEROSOLER 
             · IMDG AEROSOLS 
             · IATA AEROSOLS, ikke-brændbart 
             · Transportfareklasse (r) 
             · ADR 
             · Klasse 2 5A gasser. 
             · Mærkat 2.2 
             · IMDG, IATA 
             · Klasse 2.2 
             · Mærkat 2.2 
             · Emballagegruppe 
             · ADR, IMDG, IATA bortfalder 
             · Miljømæssige farer: 
             · Marine pollutant: Nej 
             · Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Gasser. 
             · Fare kode (Kemler): - 
             · EMS-nummer: F-D, S-U 
             · Bulktransport i henhold til bilag II i 
             MARPOL73 / 78 og IBC-koden Ikke relevant. 
             · Transport / yderligere oplysninger: 
             · ADR 
             · Begrænsede mængder (LQ) 1L 
             · Transport kategori 3 
             · Tunnelrestriktionskode E 
             · Bemærkninger: Transport som "begrænset mængde" ifølge 3.4 
             ADR er mulig. 
             Eneste mærkning: Sign for "begrænset mængde" (rhombus med to 
             sorte kanter) 
             Optagelse i transport dokumentet: Transport i henhold 
             kapitel 3.4 ADR 
               UN "Model Regulation": UN1950, AEROSOLS, 2.2 

 
 
  
 
 

15 Oplysninger om regulering 
 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn 
til sikkerhed, sundhed og miljø 
                     

 

Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Er ikke foretaget 
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16 Andre oplysninger 
  
Denne information er baseret på vores nuværende viden. Det udgør dog ikke en 
garanti for nogen specifikke produktegenskaber og giver ikke en retsgyldig 
kontraktligt retsforhold. 
· Risikoangivelser 
H270 Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende. 
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. 
R8 kontakt med brændbare stoffer kan forårsage brand. 
· Forkortelser og akronymer: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(europæisk konvention om international 
Transport af farligt gods ad vej) 
IMDG: International Maritime Kode for farligt gods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier 
EINECS: Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer 
ELINCS: europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer 
CAS: Chemical Abstracts Service (opdeling af American Chemical Society 
 
 
 
 
--- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 
453/2010 av 20. Mai 2010 - 
 
 
 
 
 


