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AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn
Glasrens

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede 
anvendelser
Rengøringsmiddel.
Anvendelser frarådes

Ingen information.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør
Socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring 
socco@socco.dk
www.socco.dk

1.4 Nødtelefonnummer

Nødsituation
112

AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Aerosol 1; H222 Yderst brandfarlig aerosol.
Aerosol 1; H229.1 Trykbeholder: Kan briste ved opvarmning. 

2.2 Etiketelementer

https://my.chemius.net/p/grRL6t/en/pd/en


Signalord: Fare
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Trykbeholder: Kan briste ved opvarmning.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 
Spray ikke mod åben ild eller anden antændelseskilde.
P251 Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug.
P410 + P412 Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C/122 °F.

NAME CAS EC INDEX REACH %

CLASSIFICATION
ACCORDING TO
REGULATION (EC) NO
1272/2008 (CLP)

SPECIFIC CONC. LIMITS NOTES FOR
SUBSTANCES

ethanol

64-17-5
200-578-6
603-002-00-5
01-2119457610-43

10-25 Flam. Liq. 2; H225 / /

isobutane

75-28-5
200-857-2
601-004-00-0
01-2119485395-27

10-25 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280

/ C, U

propan-2-ol
67-63-0
200-661-7
603-117-00-0

2,5-<7,5
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

/ /

propane

74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
01-2119486944-21

2,5-10 Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280

/ U

2-butoxyethanol
111-76-2
203-905-0
603-014-00-0

<2,5

Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Acute Tox. 4; H332

/ /

C

Nogle organiske stoffer kan markedsføres enten i en specifik isomer form eller som en 
blanding af flere isomerer.
I dette tilfælde skal leverandøren angive på etiketten, om stoffet er en specifik isomer 
eller en blanding af isomerer.

U

Når de bringes på markedet, skal gasser klassificeres som 'gasser under tryk' i en af 
grupperne komprimeret gas, flydende gas, nedkølet flydende gas eller opløst gas. 
Gruppen afhænger af den fysiske tilstand, som gassen er pakket i, og skal derfor tildeles 
fra sag til sag. Følgende koder er tildelt:
Trykke. Gas (komp.)
Trykke. Gas (Liq.)
Trykke. Gas (Ref. Liq.)
Trykke. Gas (Diss.)
Aerosoler skal ikke klassificeres som gasser under tryk (se bilag I, del 2, afsnit 2.3.2.1, 
note 2).
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2.3 Andre farer

Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1 Stoffer

For blandinger se 3.2.

3.2 Blandinger

Noter til stoffer



Generelle bemærkninger
Søg lægehjælp, hvis du er i tvivl eller føler dig utilpas. Vis sikkerhedsdatabladet og etiketten til lægen.
Efter indånding
Efterlad forurenet område - indånd frisk luft. Hvis symptomer udvikler sig og varer ved, søg lægehjælp.
Efter hudkontakt

Tag alt forurenet tøj af. Områder på kroppen, der er kommet i kontakt med produktet, skal skylles med vand. Hvis symptomer 
udvikler sig og varer ved, søg lægehjælp. Vask forurenet tøj og sko før genbrug. 

Indtagelse er usandsynlig, fordi det er en aerosol. Utilsigtet indtagelse: Kan forårsage ubehag i maven. Kan skyldes
kvalme/opkastning og diarré. Irriterer slimhinder i mund, svælg, spiserør og i mave-tarmområdet.

Kuldioxid (CO2).
Brandslukningspulver.
Vandspray.
Alkohol-resistent skum. Sluk store brande med vandspray eller alkoholbestandigt skum. Brug slukningsforanstaltninger, der er 
passende for lokale forhold og det omgivende miljø.
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AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

4.1 Førstehjælpsforanstaltning

Efter øjenkontakt
Skyl straks øjnene med rindende vand, hold øjenlågene adskilt. Hvis irritationen fortsætter, søg professionel lægehjælp.

Efter indtagelse
Ikke sandsynligt. Utilsigtet indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning uden forudgående konsultation 
med en læge. I tvivlstilfælde eller hvis du føler dig utilpas, søg lægehjælp. Vis lægen sikkerhedsdatabladet eller etiketten.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Efter indånding
Overdreven eksponering for sprøjtetåge, tåge eller dampe kan forårsage irritation af luftvejene. Hoste, nysen, næseflåd, anstrengt 
vejrtrækning.

Efter hudkontakt
Hudkontakt kan forårsage irritation (rødme, kløe). Kan forårsage sensibilisering ved hudkontakt (kløe, rødme, udslæt).

Efter øjenkontakt
Virker stærkt irriterende for øjnene. Rødme, tåreflåd, smerte.
Efter indtagelse

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk

AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler
Fuld vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter
I tilfælde af brand kan der dannes giftige gasser; undlad at indånde gasser/røg. I tilfælde af brand kan følgende dannes: kulilte 
(CO), kuldioxid (CO2).



For ikke-udrykningspersonale
Beskyttelsesudstyr
Brug personlige værnemidler (afsnit 8).
Forebyggende foranstaltninger
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Nødprocedurer
Undgå adgang til uautoriseret personale.
Til beredskabspersonale

Brug personlige værnemidler.
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5.3 Råd til brandmænd

Beskyttende handlinger
I tilfælde af brand evakuer området. Indånd ikke røg/dampe i tilfælde af brand eller opvarmning. Dampe kan danne eksplosive 
blandinger med luft. I tilfælde af brand kan aerosoler eksplodere og blive drevet til betydelige afstande i forskellige retninger. Afkøl 
risikobeholdere med vandspray. Fjern om muligt beholdere fra truet område. Der må ikke iværksættes handling, der medfører 
personlig risiko, eller uden passende uddannelse.

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd
Brandmænd bør bære passende beskyttelsesbeklædning til brandmænd (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) (EN 469) og 
selvstændigt åndedrætsværn (SCBA) med fuld ansigtsmaske (EN 137).

Yderligere Information
ingen information

AFSNIT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Lad ikke produktet komme ud i vand/afløb/kloaksystemer eller gennemtrængelig jord. Hvis der sker en utilsigtet stor indtrængen i 
vand eller jord, skal du informere de ansvarlige myndigheder.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

Til indeslutning
Stop spildet, hvis dette ikke udgør en risiko.
Til oprydning

Undgå udslip til kloak, vand, kældre eller lukkede områder. Saml spraydåserne og aflever dem til en autoriseret renovationsfirma. 
Udslip af væske på grund af beskadiget spraydåse (frigivelse af store mængder): I tilfælde af større spild skal spildet dæmpes, pumpes 
væsken i passende mærkede beholdere, absorbere en rest med absorberende materiale og bortskaffes i henhold til lokale regler. 
Absorber ikke spild med savsmuld eller andet brændbart materiale. Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se afsnit 13). 
Fjern rester fra spildstedet.

Yderligere information
Ingen information

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se også afsnit 8 og 13.

SECTION 7: HANDLING AND STORAGE

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger 
Foranstaltninger til forebyggelse af brand

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Beskyt mod åben ild og andre antændelseskilder eller varme. Trykbeholder; beskyttes mod sollys og 
må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug. Dampe og luft danner 
eksplosive blandinger. Tag forholdsregler mod statisk elektricitet. Brug gnistsikkert værktøj.



NAME MG/M3 ML/M3 SHORT-TERM
VALUE MG/M3

SHORT-TERM
VALUE ML/M3 REMARK

BIOLOGICAL
TOLERANCE
VALUES

2-Butoxyethanol
(111-76-2)

123 25 246 50 Sk, BMGV

240 mmol
butoxyacetic
acid/mol creatinine
in urine - Post shift

2-Methylpropan-2-
ol (75-65-0)

308 100 462 150 / /

Ethanol (64-17-5) 1920 1000 / / / /

Propan-2-ol (67-63-
0)

999 400 1250 500 / /
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Foranstaltninger til at forhindre aerosol- og støvdannelse
Brug generel eller lokal udsugningsventilation for at forhindre indånding af dampe og 
aerosoler.
Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet
Ingen information.
Andre foranstaltninger
Ingen information.
Rådgivning om generel arbejdshygiejne

Overvej de nødvendige foranstaltninger i afsnit 8 i dette sikkerhedsdatablad. Brug personlige værnemidler. Se instruktionerne på 
etiketten og regler for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Brug god personlig hygiejne - vask hænder i pauser og når du er færdig 
med at arbejde med materialet. Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke dampe/tåge.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger og opbevaringsforhold
Opbevares i overensstemmelse med lokale regler. Opbevares i godt lukkede beholdere. Opbevares på køligt og godt ventileret 
område. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Beskyt mod varme og direkte sollys. Holdes væk fra oxiderende 
stoffer. Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder.

Emballagematerialer
Producentens originale beholder.
Krav til lagerrum og beholdere

Må ikke opbevares i umærkede beholdere. 

Opbevaringsklasse

Ingen information.

Yderligere information om opbevaringsbetingelser

Ingen informaion

7.3 Specifik slutanvendelse 
Anbefalinger Ingen 

information.

Industrielle sektorspecifikke løsninger
Ingen information.

AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Oplysninger om overvågningsprocedurer
BS EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsatmosfærer. Vejledning til anvendelse og anvendelse af procedurer til vurdering 
af eksponering for kemiske og biologiske agenser. BS EN 482:2021 Arbejdspladseksponering. Procedurer til bestemmelse af 
koncentrationen af kemiske midler. Grundlæggende præstationskrav.

DNEL/DMEL værdier For produkt
Ingen information. 



Til komponenter

NAME TYPE EXPOSURE ROUTE EXP. FREQUENCY REMARK VALUE

ethanol Worker inhalation long term systemic
effects

/ 950 mg/m3

ethanol Worker dermal long term systemic
effects

/ 343 mg/kg bw/day

ethanol Consumer inhalation long term systemic
effects

/ 114 mg/m3

ethanol Consumer dermal long term systemic
effects

/ 206 mg/kg bw/day

ethanol Consumer oral long term systemic
effects

/ 87 mg/kg bw/day

propan-2-ol Worker inhalation long term systemic
effects

/ 500 mg/m3

propan-2-ol Worker dermal long term systemic
effects

/ 888 mg/kg bw/day

propan-2-ol Consumer inhalation long term systemic
effects

/ 89 mg/m3

propan-2-ol Consumer dermal long term systemic
effects

/ 319 mg/kg bw/day

propan-2-ol Consumer oral long term systemic
effects

/ 26 mg/kg bw/day

NAME EXPOSURE ROUTE REMARK VALUE

ethanol fresh water / 0.96 mg/L

ethanol water, intermittent release fresh water 2.75 mg/L

ethanol marine water / 0.79 mg/L

ethanol water treatment plant / 580 mg/L

ethanol fresh water sediment dry weight 3.6 mg/kg

ethanol marine water sediment dry weight 2.9 mg/kg

ethanol soil dry weight 0.63 mg/kg

ethanol food chain oral 0.38 mg/kg feed

propan-2-ol fresh water / 140.9 mg/L

propan-2-ol water, intermittent release fresh water 140.9 mg/L

propan-2-ol marine water / 140.9 mg/L

propan-2-ol water treatment plant / 2251 mg/L

propan-2-ol fresh water sediment dry weight 552 mg/kg

propan-2-ol marine water sediment dry weight 552 mg/kg

propan-2-ol soil dry weight 28 mg/kg

propan-2-ol food chain oral 160 mg/kg feed
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PNEC værdier

For produkt
Ingen information.
Til komponenter

8.2 Eksponeringskontrol

Appropriate engineering control
Substance/mixture related measures to prevent exposure during identified uses

Håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedspraksis. Brug god personlig hygiejne - vask hænder i pauser og 
når du er færdig med at arbejde med materialet. Spis, drik eller ryg ikke under arbejdet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke 
dampe/aerosoler. Holdes væk fra fødevarer, drikkevarer og foder. Hvis tekniske foranstaltninger til at reducere arbejdstagernes 
eksponering ikke er tilstrækkelige, og grænseværdierne for farlige stoffer i luften overskrides, er det nødvendigt at bruge personlige 
værnemidler.

Strukturelle foranstaltninger for at forhindre 
eksponering
Ingen information.
Organisatoriske foranstaltninger for at forhindre 
eksponering



Tekniske foranstaltninger for at forhindre eksponering
Sørg for god ventilation og lokal udsugning i områder med øget koncentration.
Personlige værnemidler
Øjen- og ansigtsbeskyttelse
Brug sikkerhedsbriller, hvis der er risiko for øjenkontakt. Sikkerhedsgoogles (EN 166).
Håndbeskyttelse
I tilfælde af længerevarende eksponering, brug beskyttelseshandsker (EN 374).
Passende materialer
Hudbeskyttelse
Bomuldsbeskyttelsestøj og sko, der dækker hele foden (EN ISO 20345).
Åndedrætsværn

Brug passende åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation. Hvis koncentrationsgrænseværdierne overskrides, er det 
nødvendigt at bære passende åndedrætsværn. Bær passende åndedrætsmaske (EN 136) med filter A2-P2 (EN 14387).

1,5 – 10,9 vol % (drivmiddel)

58.1 hPa at 20 °C

Densitet / vægt Massefylde: 0,972 kg/L ved 20 °C (data refererer til den flydende del af produktet)

Opløselighed

Fordelingskoefficient

Selvantændelsestemperatur
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Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan personlig overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen være 
nødvendig for at bestemme effektiviteten af ventilationen eller andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden af at bruge 
åndedrætsværn. Fjern straks alt forurenet tøj og vask det før genbrug.

Termiske farer
Ingen information.
Miljøeksponeringskontrol
Stof-/blandingsrelaterede foranstaltninger for at forhindre 
eksponering
Ingen information.
Instruktionsforanstaltninger for at forhindre eksponering
Ingen information.
Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre eksponering
Ingen information.
Tekniske foranstaltninger til at forhindre eksponering

ingen information.

AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand
væske - aerosol

Farve
farveløs

Lugt
egenskab
Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Lugttærskel

pH

Smeltepunkt/frysepunkt

Indledende kogepunkt/kogeområde

Flammepunkt

Fordampningshastighed

Antændelighed (fast stof, gas)

Eksplosionsgrænser (vol %)

Damptryk

Dampdensitet

Ingen information.

Ingen information

Ingen information

Ingen information

Ingen information

Ingen information

Ingen information

Ingen information

Ingen information

Ingen information

Ingen information



Må ikke udsættes for varme og direkte sollys. Undgå alle mulige antændelseskilder (gnist eller flamme).

Stærke oxidationsmidler. Stærke uorganiske syrer. 
Peroxid.

228 g/l (VOC)
26 % (VOC)

NAME EXPOSURE
ROUTE

TYPE SPECIES TIME VALUE METHOD REMARK

ethanol dermal LD50 rabbit / > 20000 mg/kg / /

ethanol oral LD50 rat / 6200 mg/kg / /

2-butoxyethanol oral LD50 rat / 470 mg/kg / /

2-butoxyethanol dermal ATE / / 1100 mg/kg / /

2-butoxyethanol inhalation
(vapours)

ATE / / 11 mg/l / /
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Nedbrydningstemperatur

Viskositet

Eksplosive egenskaber

Oxiderende egenskaber

Ingen information

Ingen information

Ingen information

Ingen information

9.2 ANDRE OPLYSNINGER

Vægt organiske opløsningsmidler

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalede transport- eller opbevaringsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale brugsforhold, anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Produktet er stabilt under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

10.5 Inkompatible materialer

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

I tilfælde af brand/eksplosion frigives dampe/gasser, der udgør en sundhedsfare.

AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

(a)a) Akut toksici
For komponenter



Yderligere Information
Produktet er ikke klassificeret for akut toksicitet.

(b) Hudætsning/-irritation
ingen information

Yderligere Information
Produktet er ikke klassificeret som irriterende for huden.

(c) Alvorlig øjenskade/øjenirritation
ingen information

Yderligere Information
Produktet er ikke klassificeret som irriterende for øjne

(d) Respiratorisk eller hudsensibilisering

Produktet er ikke klassificeret som sensibiliserende.

(e) Mutagenicitet (kønsceller)
Ingen information.
(f) Kræftfremkaldende
egenskaber
Ingen information.
(g) Reproduktionstoksicitet
Ingen information.

Produktet er ikke klassificeret som kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk.

Aspirationsfare: Ikke klassificeret.

2-butoxyethanol inhalation
(aerosol)

ATE / / 1.5 mg/l / /

NAME TYPE VALUE EXPOSURE TIME SPECIES ORGANISM METHOD REMARK

ethanol LC50 8140 mg/L 48 h fish / / /

ethanol EC50
9268 - 14221
mg/L

48 h crustacea Daphnia magna / /

ethanol EC5 65 mg/L 72 h bacteria / / /

2-butoxyethanol LC50 1490 mg/L 96 h fish Lepomis
macrochirus

/ /
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ingen information

Yderligere Information

Sammenfatning af vurdering af CMR-egenskaberne

(h)h) STOT-enkelteksponer
Ingen information.

Yderligere Information
STOT SE (enkelt eksponering): Ikke klassificeret.

(i) STOT-gentagen eksponer
Ingen information.
Yderligere Information
STOT RE (gentagen eksponering): Ikke klassificeret.
(j) Aspirationsfare
Ingen information.
Yderligere Information

AFSNIT 12: ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Akut (kortvarig) toksicitet For 
komponenter

Kronisk (langtids) toksicitet

Til komponenter



Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet. Vandfareklasse 1 (selvvurdering): let farlig for vand. Håndteres i 
overensstemmelse med god arbejdspraksis, så produktet ikke frigives til miljøet.

Bortskaffelse af produkt/emballage

NAME TYPE VALUE EXPOSURE TIME SPECIES ORGANISM METHOD REMARK

ethanol IC5 5000 mg/l 7 days algae / / /

NAME TYPE RATE TIME EVALUATION METHOD REMARK

ethanol BOD (% ThOD) 84 % ThOD 20 days / / /

ethanol ThOD 2.1 mg/mg / / / /

ethanol COD 1.99 mg/mg / / / /

NAME MEDIA VALUE TEMPERATURE °C PH CONCENTRATION METHOD

ethanol Log Pow 0.3 / / / /

2-butoxyethanol Log Pow 0.81 25 / / /

Glasrens, version: 1.2 2022-02-03

10/14

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Abiotisk nedbrydning, fysisk- og fotokemisk eliminering
Ingen information.

Biologisk nedbrydning 
For komponenter

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient 
For komponenter

Biokoncentrationsfaktor (BCF)
Ingen information.

12.4 Mobilitet i jord

Kendt eller forudsagt fordeling til miljøafdelinger
Ingen information.
Overfladespænding
Ingen information.
Adsorption/Desorption

Ingen information.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen evaluering.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen information

12.7 Yderligere oplysninger

For produkt

AFSNIT 13: BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling



Urensede beholdere må ikke perforeres, skæres eller svejses. Trykbeholder. Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug. 
Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for bortskaffelse af affald. Aflever helt tømte beholdere til godkendte 
renovationsmyndigheder.

14.1 UN nummer

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2 UN-forsendelsesnavn

AEROSOLS AEROSOLS AEROSOLS AEROSOLS

14.3 Transportfareklasse(r)

2 2 2 2

14.4 Pakkegruppe

Ikke givet/ikke relevant Ikke givet/ikke relevant Ikke givet/ikke relevant Ikke givet/ikke relevant

14.5 Miljøfarer

NO NO NO NO

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR/RID IMDG IATA ADN
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Undgå udledning til miljøet. Bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for bortskaffelse af affald. Bortskaffelse skal ske i 
henhold til officielle forskrifter: aflever det til autoriseret indsamler/aftager/transformer af farligt affald. Produkt og beholder skal 
bortskaffes sikkert.

Affaldskoder / affaldsbetegnelser iht. LoW
16 05 04* - gasser i trykbeholdere (inklusive haloner), der indeholder farlige stoffer
Emballage

Affaldskoder / affaldsbetegnelser iht. LoW
15 01 11* - metalemballage indeholdende en farlig fast porøs matrix (f.eks. asbest), inklusive tomme trykbeholdere

Affaldsbehandlingsrelevant information
Ingen information.
Spildevandsrelevante oplysninger
Ingen information.
Andre anbefalinger om bortskaffelse

Ingen information.

AFSNIT 14: TRANSPORTINFORMATION



Begrænsede mængder
1 L
Særlige bestemmelser
190, 327, 344, 625 
Pakkevejledning P207, 
LP200
Særlige 
pakningsbestemmelser 
PP87, RR6, L2
Transportkategori
2
Tunnelrestriktionskode (D)

Begrænsede 
mængder 1 L
EmS
F-D, S-U

Begrænset mængde, pakningsvejledning (Ltd 
Qty, Pkg Inst)
Y203
Begrænset mængde, maksimal nettomængde/
pakke (Ltd Antal, Max Netto Antal/Pkg)
30 kg G
Pakkevejledning (Pkg Inst)
203
Maksimal nettomængde/pakke (maks. 
nettomængde/pk.)
25 kg
Særlige bestemmelser
A145, A167, A802

Begrænsede 
mængder 1 L

14.7 Transport i bulk i henhold til bilag II til Marpol og IBC-koden

Varer må ikke transporteres i løs vægt i 
bulkcontainere, containere eller køretøjer.

Varer må ikke transporteres i løs vægt i 
bulkcontainere, containere eller køretøjer. Ikke givet/ikke relevant Ikke givet/ikke

information

5 % - < 15 %: alifatiske kulbrinter

Særlige instruktioner 
Ingen information.

Angivelse af ændringer
Ingen information.
Nøglelitteraturhenvisninger og datakilder
Ingen information.
Forkortelser og akronymer

ATE - Akut toksicitetsvurdering
ADR - Overenskomst vedrørende international transport af farligt gods ad vej
ADN - Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje CEN - European Committee for 
Standardization
C&L - Klassificering og mærkning
CLP - Klassificering Labeling Emballage Regulation; Forordning (EF) nr. 1272/2008
CAS# - Chemical Abstracts Servicenummer
CMR - Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksicant
CSA - Kemikaliesikkerhedsvurdering
CSR - Kemikaliesikkerhedsrapport
DMEL - Afledt minimal effektniveau
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AFSNIT 15: LOVGIVENDE OPLYSNINGER

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) (inklusive sidste
ændring af Kommissionens forordning (EU) 2015/830)
- Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Information i henhold til 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC-guideline)
ikke anvendelig
Forordning EF 648/2004 om vaskemidler

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering for dette stof/blanding af leverandøren.

AFSNIT 16: ANDRE OPLYSNINGER



DNEL - Afledt niveau uden effekt
DPD - Direktiv om farlige præparater 1999/45/EF
DSD - Direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer
DU - Downstream-bruger
EF - Det Europæiske Fællesskab
ECHA - Det Europæiske Kemikalieagentur
EF-nummer - EINECS- og ELINCS-nummer (se ogs å EINECS og ELINCS)
EØS - Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EU + Island, Liechtenstein og Norge)
EØF - Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
EINECS - Europæisk opgørelse over eksisterende kommercielle stoffer
ELINCS - Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer
EN - Europæisk standard
EQS - Miljøkvalitetsstandard
EU - Den Europæiske Union
Euphrac - European Phrase Catalogue
EWC - European Waste Catalogue (erstattet af LoW – se nedenfor)
GES - Generic Exposure Scenario
GHS - Globalt harmoniseret system
IATA - International Air Transport Association
ICAO-TI - Tekniske instruktioner for sikker transport af farligt gods ad luftvejen
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
IMSBC - International Maritime Solid Bulk Cargos
IT - Informationsteknologi
IUCLID - International Uniform Chemical Information Database
IUPAC - International Union for Pure Applied Chemistry
FFC - Fælles Forskningscenter
Kow - oktanol-vand fordelingskoefficient
LC50 - Dødelig koncentration til 50 % af en testpopulation
LD50 - dødelig dosis til 50 % af en testpopulation (median lethal dosis)
LE - Juridisk enhed
Lav - Liste over affald (se http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
LR - Hovedregistrant
M/I - Producent / Importør
MS - Medlemsstater
MSDS - Materialesikkerhedsdatablad
OC - Driftsbetingelser
OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
OEL - Arbejdsmæssig eksponeringsgrænse
EUT - EUT
ELLER - Kun repræsentant
OSHA - Det Europæiske Agentur for Sikkerhed og Sundhed p å arbejdspladsen
PBT - Persistent, bioakkumulerende og giftigt stof
PEC - Predicted Effect Concentration
PNEC(er) - Forudset ingen effektkoncentration(er)
PPE - Personligt beskyttelsesudstyr
(Q)SAR - Qualitative Structure Activity Relationship
REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Forordning (EF) nr. 1907/2006
RID - Forordninger vedrørende international transport af farligt gods med jernbane
RIP - REACH Implementeringsprojekt
RMM - Risk Management Measure
SCBA - selvstændigt åndedrætsapparat
SDS - Sikkerhedsdatablad
SIEF - Forum for udveksling af stofoplysninger
SMV - Små og mellemstore virksomheder
STOT - specifik målorgantoksicitet
(STOT) RE - Gentagen eksponering
(STOT) SE - Enkelteksponering
SVHC - Stoffer med meget stor bekymring
FN - De Forenede Nationer
vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulerende

Liste over relevante H-sætninger
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H220 Yderst brandfarlig gas.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H280 Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning. 
H302 Farlig ved indtagelse.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
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