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Revision  31/10/2018 

Revision  18 

Erstatter dato  31/10/2018 

SIKKERHEDSDATABLAD 

Quickline linemarkers CLP

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

1.1. Produktidentifikator 

Handelsnavn   Quickline linemarkers CLP 

Produktnr.   SVTQ750CLP 

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

Identificerede anvendelser                     Paint aerosol 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør Socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
socco@socco.dk
socco.dk 
Kontanktperson: Kim Olesen

1.4. Nødtelefon 

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (EF 1272/2008) 

Mennesker 

Fysiske og kemiske farer  Flam. Aerosol 1 - H222 

Mennesker      EUH066;Eye Irrit. 2 - H319;STOT Single 3 - H336 

Miljø      Ikke klassificeret.

Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. I høje koncentrationer virker dampe og aerosoler sløvende og kan 

medføre hovedpine,  træthed,  svimmelhed og kvalme. 

Miljø 

Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. 

Fysiske og kemiske farer 

Produktet er yderst brandfarligt og kan allerede ved stuetemperatur afgive dampe,  der danner eksplosive blandinger med luft. Ved stærk 

opvarmning dannes overtryk,  som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af aerosoldåsen. Ved udtømning imod åben ild eller glødende 

legemer kan aerosoldåsen antændes. 

2.2. Mærkningselementer 

Etiket I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008 

Signalord 

Faresætninger 

Fare 

Sikkerhedssætninger 

H222 

H319 

H336 

Yderst brandfarlig aerosol. 

Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 

P102 

P271 

P261 

P264 

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. 

Undgå indånding af damp/spray. 

Vask tilsmudset hud grundigt efter brug. 

mailto:sales@swgeurope.co.uk
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 P280 

P304+340 

Brug beskyttelseshandsker. 

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for,  at 

 
P305+351+338 

vedkommende hviler i en stilling,  som letter vejrtrækningen. 

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 

 
P337+313 

Fjern eventuelle kontaktlinser,  hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 

Supplerende Sikkerhedssætninger   

 P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. 

 P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. 

 P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes,  heller ikke efter brug. 

 P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. 

 P410+412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur,  som overstiger 

  
P501 

50°C/122°F. 

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale 

 
Supplerende oplysninger på etiketten 

 bestemmelser. 

 EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

  Contains: 

  Acetone 

 SOL059 n-Butyl acetate. 

  H229: Beholder under tryk: Kan sprænges ved opvarmning. 

2.3. Andre farer   

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
 

 
3.2. Blandinger 

 
 1-METHOXY-2-PROPANOL 1-5% 

CAS-nr.: 107-98-2                                             EF nr.: 203-539-1                                                              Registreringsnummer: 01-2119457435-35-XXXX 

 

Klassificering (EF 1272/2008)                                                                            Klassificering (67/548/EØF) 

Flam. Liq. 3 - H226                                                                                              R10 

STOT Single 3 - H336                                                                                         R67 
 

 ACTEONE                                                                                                                                                                                                                                10-30% 

CAS-nr.: 67-64-1                                               EF nr.: 200-662-2                                                              Registreringsnummer: 01-2119471330-49-XXXX 

 

Klassificering (EF 1272/2008)                                                                            Klassificering (67/548/EØF) 

Flam. Liq. 2 - H225                                                                                              F;R11 

EUH066                                                                                                                 Xi;R36 

Eye Irrit. 2 - H319                                                                                                 R66 

STOT Single 3 - H336                                                                                         R67 

 BUTAN 5-10% 

CAS-nr.: 106-97-8                                             EF nr.: 203-448-7                                                           Registreringsnummer: Exempt - Naturally occuring 

 

Klassificering (EF 1272/2008)                                                                            Klassificering (67/548/EØF) 

Flam. Gas 1 - H220                                                                                              F+;R12 

 
BUTYLACETAT                                                                                                                                                                                                                       10-30% 

CAS-nr.: 123-86-4                                             EF nr.: 204-658-1                                                              Registreringsnummer: 01-2119485493-29-XXXX
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Klassificering (EF 1272/2008) 

Flam. Liq. 3 - H226 

EUH066 

STOT Single 3 - H336 

Klassificering (67/548/EØF) 

R10 

R66 

R67

 

 DIMETHYLETHER                                                                                                                                                                                                                  10-30% 

CAS-nr.: 115-10-6                                             EF nr.: 204-065-8                                                              Registreringsnummer: 01-2119472128-37-XXXX 

 

Klassificering (EF 1272/2008)                                                                            Klassificering (67/548/EØF) 

Flam. Gas 1 - H220                                                                                              F+;R12 

 ISOBUTAN 1-5% 

CAS-nr.: 75-28-5                                               EF nr.: 200-857-2                                                           Registreringsnummer: Exempt - Naturally occuring 

 

Klassificering (EF 1272/2008)                                                                            Klassificering (67/548/EØF) 

Flam. Gas 1 - H220                                                                                              F+;R12 

 

 PROPAN                                                                                                                                                                                                                                     5-10% 

CAS-nr.: 74-98-6                                               EF nr.: 200-827-9                                                           Registreringsnummer: Exempt - Naturally occuring 

 

Klassificering (EF 1272/2008)                                                                            Klassificering (67/548/EØF) 

Flam. Gas 1 - H220                                                                                              F+;R12 

 

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16. 

 
Kommentarer Til Blanding 

De viste data overholder gældende EU direktiver. 
 

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
 

 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

 
Generel information 

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener. 

Indånding 

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft.  Ved åndedrætsbesvær kan uddannet personale give den tilskadekomne ilt. Hold tilskadekomne varm 

og i ro. Søg straks lægehjælp. 

Indtagelse 

FREMKALD IKKE OPKASTNING!  Skyl munden grundigt med vand og giv rigelige mængder mælk eller vand til ikke-bevidstløse personer. 

Søg læge ved fortsatte gener. 

Hudkontakt 

Vask straks huden med sæbe og vand.  Søg læge ved fortsatte gener. 

Øjenkontakt 

Kontaktlinser fjernes,  før skylning påbegyndes.  Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg.  Fortsæt skylning i mindst 

15 minutter.  Søg læge ved fortsatte gener. 
 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
 

Generel information 

Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængig af koncentration og eksponeringstid. 

Indånding 

I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine,  træthed,  svimmelhed og påvirkninger af centralnervesystemet. 

Indtagelse 

På grund af dette materialets fysiske natur er indtagelse usandsynlig. 

Hudkontakt 

Langvarig hudkontakt kan medføre rødme og irritation. 

Øjenkontakt 

Virker irriterende og kan fremkalde rødme og svie.
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4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
 

Der er ikke angivet specielle førstehjælpsforanstaltninger. 
 

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 
 

 
5.1. Slukningsmidler 

 
Slukningsmidler 

Brug:  Pulver.  Tørt materiale,  sand,  dolomit etc.  Vandspray eller vandtåge. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
 

Farlige forbrændingsprodukter 

Ved ophedning kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser. 

Usædvanlige Brand- Og Eksplosionsrisici 

Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand. 

Særlige farer 

Ved stærk opvarmning dannes overtryk,  som kan føre til eksplosionsagtig sprængning af aerosoldåsen. 
 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
 

Særlige Forholdsregler Ved Brandbekæmpelse 

Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand.  Brug vand til at afkøle varmeudsatte beholdere og til at sprede dampe. 

Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel 

Heldragt skal anvendes. 
 

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 
 

 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

 
Følg forholdsreglerne nævnt i dette sikkerhedsdatablad. Brug beskyttelseshandsker. Rygning og brug af åben ild og andre 

antændelseskilder forbudt. Undgå indånding af dampe og aerosoler. Undgå kontakt med huden og øjnene. 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
 

Ikke aktuel ved en lille brugsmængde. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
 

Benyt nødvendige værnemidler.  Fjern alle antændelseskilder. Undgå gnister,  flammer,  varme og rygning. Sørg for god udluftning.  Lad 

væsken fordampe. Undgå at væske eller dampe trænger ind i små rum pga. eksplosionsfaren. Evakuer området,  hvis lækagen ikke kan 

stoppes. 
 

6.4. Henvisning til andre punkter 
 

Vedrørende personlige værnemidler,  se punkt 8. Vedrørende bortskaffelse,  se punkt 13. 
 

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 
 

 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

 
Holdes væk fra varme,  gnister og åben ild.  Undgå spild og kontakt med hud og øjne.  Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug 

godkendt åndedrætsværn,  hvis luftforureningen overstiger grænseværdien. 
 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
 

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Opbevares på et køligt og godt 

ventileret sted. Store in accordance with the advice of insurers and/or relevant authority. 

Oplagringsklasse 

Store in a dry,  well ventilated,  moisture free area. 
 

7.3. Særlige anvendelser 
 

Decorative paint coating for a range of substrates 

Anvendelsesbeskrivelse 

Aerosolised paint spray 
 

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 

 
8.1. Kontrolparametre
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Navn 

 

STD 
 

Grænseværdier 
 

Grænseværdier 
 

Anm. 

1-METHOXY-2-PROPANOL GRV 50  ppm 185  mg/m3    

ACTEONE GRV   500  ppm 1210  mg/m3  

BUTAN GRV 500  ppm 1200  mg/m3    

BUTYLACETAT GRV 150  ppm 710  mg/m3    

DIMETHYLETHER GRV 1000  ppm 1885  mg/m3    

ISOBUTAN WEL 800  ppm  800  ppm   

PROPAN GRV 1000 

Kvælende. 

1800 

Kvælende. 

Kvælende. Kvælende.  

 

GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer. 

WEL = Workplace Exposure Limit. 

Kommentarer Indholdsstoffer 

WEL = Workplace Exposure Limits 
 

 
8.2. Eksponeringskontrol 

 
Værnemidler 

 
 
 

Procesforhold 

No specific process measures 

Tekniske foranstaltninger 

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. 

Åndedrætsværn 

Recommended filter type for the main constituent (Acetone) Filter apparatus,  type AX (EN371) 

Håndbeskyttelse 

Brug beskyttelseshandsker. 

Øjenbeskyttelse 

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. 

Yderligere Beskyttelsesforanstaltninger 

Brug beskyttelsestøj for at undgå enhver kontakt med væske samt ved risiko for gentagen eller længerevarende kontakt med dampe. 

Hygiejniske foranstaltninger 

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET!  Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning,  rygning og toiletbesøg.  Fjern 

straks alt tøj,  som er blevet forurenet.  Der må ikke spises,  drikkes eller ryges under brugen. 

Personlige værnemidler 

It is advisable to wear suitable eye protection (goggles) 

Hudbeskyttelse 

Suitable gloves 

Farer ved opvarmning 

No specfic thermal hazards noted 

Miljøeksponeringskontrol 

Due to the method of dispense,  the product is likely to have a minimal environmental impact. 
 

 

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 
 

 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

 
Udseende                                                  Aerosol. 

Farve                                                          Hvid. 

Lugt                                                            Ketonagtig. Characteristic of a solvent based paint product 

Opløselighed                                            Uopløselig i vand 

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C) 

Ikke teknisk muligt. 

The boiling point of the lowest boiling point material is minus 104 degrees Celcius (-104).  This is the 

boiling point of the propellant (LPG - Liquified Petroleum Gas).
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Smeltepunkt (°C) 

Videnskabeligt ubegrundet. 

 

 
 
The resin binder in the paint film begins to soften at temperatures in excess of 60 degrees Celcius.

Relativ massefylde                                  Ikke relevant 

<1.000 Ambient 

Not applicable

Bulkmassefylde 

Ikke relevant 

 
 
 
Not applicable

Dampmassefylde (luft=1)                       Ikke bestemt. 

>1 

The vapours are heavier than air.

Damptryk 

Ikke bestemt. 
 

 
Flammepunkt (°C) 

Ikke teknisk muligt. 

 
 
 
Propellant vapour pressure 590 - 1760 KPa 
 

 
 
The flash point of the lowest flash point material is minus 104 degrees Celcius (-104).  This is the flash 

point of the propellant (LPG - Liquified Petroleum Gas).

Eksplosionsgrænse, Nedre (%)             0.8 

Eksplosionsgrænse, Øvre (%)               9.0 

 
9.2. Andre oplysninger

 
Flygtige organiske forbindelser 

(VOC) 

 
Maximum 839 g/litre 

 
Aerosol products which are used for vehicle refinishing are classed as Annex IIB subcategory (e).  The 

maximum permitted VOC's are 840 g/l.   The typical VOC content for this range of products is between 

625 and 675 g/l. The VOC regulations do not apply to any other aerosol products except those which are 

used for vehicle refinishing.
 

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 
 

 
10.1. Reaktivitet 

 
Produktet kan allerede ved stuetemperatur afgive dampe,  der danner eksplosive blandinger med luft. 

 
10.2. Kemisk stabilitet 

 
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug. 

 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
 

Ikke kendt. 
 

10.4. Forhold, der skal undgås 
 

Undgå varme,  flammer og antændelseskilder.  Undgå kontakt med:  Stærkt oxiderende stoffer.  Stærke baser.  Stærke mineralsyrer. 

Undgå at udsætte aerosoldåser for høje temperaturer eller direkte sollys. 
 

10.5. Materialer, der skal undgås 
 

Materialer Som Skal Undgås 

Stærke syrer.  Stærke baser.  Stærkt oxiderende midler. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
 

Ved brand dannes:  Gasser/dampe/røg af:  Carbonmonoxid (CO).  Carbondioxid (CO2). 
 

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 
 

 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

 
 
 

Indånding 

Kan irritere luftvejene/lungerne. Dampe kan medføre hovedpine,  træthed,  svimmelhed og kvalme. Langvarig indånding af store 

koncentrationer kan skade luftveje og lunger.  Irriterer åndedrætsorganerne. 

 
Indtagelse 

Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.  Kan medføre mavesmerter/opkastning.  Mavetarm-symptomer med følelse af oppustet mave.
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Hudkontakt 

Stærkt irriterende ved længere tids hudkontakt.  Affedter huden,  hvilket kan medføre revnedannelse og evt. eksem.  Kan medføre allergisk 

kontakteksem.  Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.  Irriterer huden. 

 
Øjenkontakt 

Irriterer øjnene.  Kan forårsage ætsninger i øjet. 

Optagelsesveje 

Indånding. Øjenkontakt.  Indtagelse. 
 

 

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 
 

Økotoksicitet 

Under normal use conditions,  this material is unlikely to accumulate in sufficient quantities to present any aquatic toxicity hazard. 
 

12.1. Toksicitet 
 

Data set not currently available. 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
 

The majority of the constituents ae readily degradeable. 
 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 

Bioakkumuleringspotentiale 

Data om bioakkumulering er ikke oplyst. 
 

12.4. Mobilitet i jord 
 

Mobilitet: 

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC),  som fordamper let fra alle overflader. 
 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
 

Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier. 
 

12.6. Andre negative virkninger 
 

Ikke kendt. 
 

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 
 

 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 

 
Tomme beholdere må ikke brændes på grund af eksplosionsfare.  Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens 

affaldsregulativer. Idustrial and institutional users should dispose of aerosols through a registered waste disposal company. 
 

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER 

 
Generelt Industrial and institutional users can transport these products as "Limited Quantities" (LQ). For the final 

stages of retail distribution within the UK (only),  unpackaged LQ product may be transported without 

external packaging under the DfT road derogation 4.  The user must confirm the condition of the 

derogation prior to road consignment. 

 

14.1. UN-nummer 

 
UN-NR. (ADR/RID/ADN)                        1950 

 

UN-NR. (IMDG)                                        1950 
 

UN-NR. (ICAO)                                        1950 

 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

 

Officiel Godsbetegnelse                         AEROSOLS 

 
14.3. Transportfareklasse(r) 

 
ADR/RID/ADN-Klasse                             2 

 

ADR/RID/ADN-Klasse                             Class 2 
 

ADR-Etiketnr.                                           2.1
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IMDG-Klasse 2.1 

ICAO-Klasse/Underklasse 2.1 

Fareseddel  

 

 
 
 

FLAMMABLE  
GAS  

2 
 

 
 

14.4. Emballagegruppe 

 
ADR/RID/ADN Emballagegruppe         N/A 

IMDG Emballagegruppe                         N/A 

ICAO Emballagegruppe                          N/A 

 

14.5. Miljøfarer 
 

Miljøfarligt Stof/Marin Forureningsfaktor 

Nej. 
 

 
 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

 
EMS                                                           F-D,  S-U 

Tunnelrestriktionskode                            (D) 

 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden 
 

Ikke relevant 

 

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 
 

 
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og 

miljø 

Eu-Lovgivning 

The Aerosol Dispensers Directive 1975/324 EEC 

Regulation EC No.1272/2008 The Classification,  Packaging and Labelling of Substances and Mixtures Regulations 

Regulation (EC) No. 1907/2006  The Registration,  Evaluation,  Authorisation and Restriction of Chemicals Regulations (REACH) 

2001/95/EC The General Product Saafety Directive (GPSD) 

Commission Regulation (EU) 2015/830 Requirements for the compilation of safety data sheets (amending REACH) 

Tilladelser (afsnit VII Forskrift 1907/2006) 

Der er ingen kendte særlige tilladelser for dette produkt. 

Begrænsninger (afsnit VIII Forskrift 1907/2006) 

Der er ingen kendte særlige begrænsninger for anvendelse for dette produkt. 
 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
 

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering. 
 

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER 
 

Revision                                                     31/10/2018 

Revision                                                     18 

Erstatter dato                                            31/10/2018 

Status For SDS                                        Godkendt. 

Dato                                                           27/03/2015 

Underskrift                                                 A. Taylor 

Hele Teksten For Faresætninger 

EUH066  Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. , H220  Yderst brandfarlig gas. , H222  Yderst 

brandfarlig aerosol. , H225  Meget brandfarlig væske og damp. , H226  Brandfarlig væske og damp. , 

H319  Forårsager alvorlig øjenirritation. , H336  Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
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Friholdelsesklausul 

 

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en 

proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres 

nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug. 




