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

Afsnit  2.  Fareidentifikation

1.4  Nødtelefonnummer

Produktanvendelse

Fabrikant

Produktidentifikation  Blanding

2.2  Etiketelementer

Faresætninger

Opfylder  ikke  kriterierne  for  klassificering.

Sikkerhedserklæringer

OSHA/HCS  status

1.1  Produktidentifikator

For  specifik  applikationsrådgivning,  se  det  relevante  produktdatablad  eller  kontakt  din  virksomhedsrepræsentant

Signalord

Leverandør  Coolant  Control,  Inc.

Fysiske  farer  Opfylder  ikke  kriterierne  for  klassificering.

Mistænkt  for  at  skade  fertiliteten  eller  det  ufødte  barn.
·

Nødspild  information:

Reproduktionstoksicitet,  kategori  2.  ·

2.1  Klassificering  af  stoffet  eller  blandingen

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

Miljøfarer

Farepiktogrammer

Metalbearbejdning  -  Lugtkontrol

Anti-Fosfin

 SDT12

1.3  Nærmere  oplysninger  om  leverandørerne  af  sikkerhedsdatabladet

Produktnavn

Klassificering  i  henhold  til  forordning  (EF)  nr.  1272/2008

Produktkode

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
Tlf: 7585 2323
socco@socco.dk

Coolant  Control,  Inc.
5353  Spring  Grove  Avenue
Cincinnati,  Ohio
45217

Kontakt Giftlinien på tlf.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). 
Se punkt 4 om førstehjælp. 

Sundhedsfarer



Stof/blanding

2.3  Andre  farer

%/Vægt_____

I  tilfælde  af  kontakt,  skyl  straks  øjnene  med  rigeligt  vand  i  mindst  15  minutter.  Øjenlågene  skal  holdes  væk  fra  øjeæblet  for  at  sikre  

grundig  skylning.  Kontroller  og  fjern  eventuelle  kontaktlinser.  Kemiske  forbrændinger  skal  behandles  omgående  af  en  læge.

Fremkald  ikke  opkastning,  medmindre  medicinsk  personale  instruerer  det.  Giv  aldrig  noget  gennem  munden  til  en  

bevidstløs  person.  Hvis  potentielt  farlige  mængder  af  dette  materiale  er  blevet  slugt,  skal  du  straks  kontakte  en  læge.  Søg  

lægehjælp,  hvis  der  opstår  symptomer.  Kemiske  forbrændinger  skal  behandles  omgående  af  en  læge.

4.3  Angivelse  af  øjeblikkelig  lægehjælp  og  særlig  behandling,  hvis  nødvendigt

Ingen  specifik  behandling.

Hvis  det  indåndes,  flyt  ud  i  frisk  luft.  Søg  lægehjælp,  hvis  der  opstår  symptomer.

Behandlingen  bør  generelt  være  symptomatisk  og  rettet  mod  at  lindre  eventuelle  virkninger.  I  tilfælde  af  indånding  af  

nedbrydningsprodukter  ved  brand  kan  symptomerne  være  forsinkede.  Den  udsatte  person  skal  muligvis  holdes  under  

lægeovervågning  i  48  timer.

Vask  tøj  før  genbrug.  Rengør  skoene  grundigt  før  genbrug.  Søg  lægehjælp,  hvis  der  opstår  symptomer.  Kemiske  

forbrændinger  skal  behandles  omgående  af  en  læge

1  til  5  %

VED  eksponeret  eller  bekymret:  Søg  lægehjælp.  ·

Se  "Bemærkninger  til  lægen"  under  Førstehjælpsforanstaltninger,  afsnit  4  i  dette  sikkerhedsdatablad.

Der  må  ikke  iværksættes  handling,  der  medfører  personlig  risiko,  eller  uden  passende  uddannelse.  Det  kan  være  

farligt  for  den  person,  der  yder  hjælp  at  give  mund-til-mund  genoplivning.

5.1  Slukningsmidler

1303-96-4  

77-92-9

Opbevaring:

Dette  materiale  er  defineret  som  en  blanding

Se  afsnit  11  for  mere  detaljerede  oplysninger  om  helbredseffekter  og  symptomer

Noter  til  læge

Indånding

Ingrediens  navn

VED  eksponeret  eller  bekymret:  Søg  lægehjælp.  ·

Specifikke  behandlinger

Citronsyre

Bortskaf  indholdet/beholderen  til  et  indsamlingssted  for  farligt  affald  eller  særligt  affald.

Øjenkontakt

Indtagelse

Beskyttelse  af  førstehjælpere

30  til  50  %

Forebyggelse:

Farer,  der  ikke  på  anden  måde  

er  klassificeret

Bortskaffelse:

Vask  straks  udsat  hud  med  sæbe  og  vand.  Fjern  forurenet  tøj  og  sko.

4.2  Vigtigste  symptomer/virkninger,  akutte  og  forsinkede

CAS  nummer

Respons:

Butik  aflåst.  ·

Natriumtetraboratdecahydrat

4.1  Beskrivelse  af  nødvendige  førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt

Afsnit  3.  Sammensætning/oplysninger  om  ingredienser

Afsnit  5.  Brandbekæmpelse

Afsnit  4.  Førstehjælpsforanstaltninger

Enhver  koncentration,  der  vises  som  et  interval,  er  for  at  beskytte  fortroligheden  eller  skyldes  batchvariationer.

Side:  2  af  10

Der  er  ingen  yderligere  ingredienser  til  stede,  som  efter  leverandørens  nuværende  viden  og  i  de  gældende  koncentrationer  er  klassificeret  som  sundheds-  eller  
miljøfarlige  og  derfor  vil  kræve  rapportering  i  dette  afsnit.
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Grænseværdier  for  erhvervsmæssig  eksponering,  hvis  de  er  tilgængelige,  er  angivet  i  afsnit  8
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6.3  Metoder  og  materialer  til  indeslutning  og  oprydning:

Farlige  forbrændingsprodukter

Afhængigt  af  omfanget  af  udslippet  skal  du  overveje  behovet  for  brandmand/beredskab  med  tilstrækkeligt  personligt  

beskyttelsesudstyr  til  oprydning.

Bortskaffes  via  en  autoriseret  renovationsfirma.  Kontamineret  absorberende  materiale  kan  udgøre  samme  risiko  som  det  

spildte  produkt.

Se  afsnit  8  for  information  om  passende  personlige  værnemidler

Undgå  spredning  af  spildt  materiale  og  afstrømning  fra  kontakt  med  jord,  vandveje,  afløb  og  kloakker.

Uegnede  slukningsmidler

5.3  Råd  til  brandmænd

6.2  Miljømæssige  

forholdsregler

Brug  ikke  vandstråle

Evakuer  området.  Undgå,  at  afløb  fra  brandkontrol  eller  fortynding  kommer  i  vandløb,  kloakker  eller  drikkevandsforsyning.  

Brandmænd  bør  bruge  standard  beskyttelsesudstyr  og  i  lukkede  rum,  selvstændigt  åndedrætsværn  (SCBA).  Brug  vandspray  

til  at  afkøle  brandudsatte  overflader  og  til  at  beskytte  personale.

Stort  spild  Stop  lækagen,  hvis  det  kan  gøres  uden  risiko.  Flyt  beholdere  fra  spildområdet.  Nærmer  sig  spild  fra  opvinden.  Undgå  indtrængning  i  kloakker,  vandveje,  

kældre  eller  lukkede  områder.  Vask  spild  i  et  spildevandsbehandlingsanlæg  på  stedet,  eller  fortsæt  som  følger:  Inddæm  og  

opsaml  spild  med  ikke-brændbart,  absorberende  materiale,  f.eks.  sand,  jord,  vermiculit  eller  kiselgur,  og  anbring  i  beholder  til  

bortskaffelse  i  henhold  til  lokale  og  statslige  regler  (se  §  13).  Bortskaffes  via  en  autoriseret  renovationsfirma.  Kontamineret  

absorberende  materiale  kan  udgøre  samme  risiko  som  det  spildte  produkt.

Farer  fra  stoffet  eller  

blandingen

6.1  Personlige  sikkerhedsforanstaltninger,  værnemidler  og  nødprocedurer

uden  passende  uddannelse.  Evakuer  omkringliggende  områder.  Undgå,  at  unødvendigt  og  ubeskyttet  personale  

kommer  ind.  Rør  ikke  ved  eller  gå  gennem  spildt  materiale.  Fjern  alle  antændelseskilder.  Undgå  indånding  af  damp  

eller  tåge.  Sørg  for  god  ventilation.  Tag  passende  personlige  værnemidler  på  (se  afsnit  8).

Brandvand,  der  er  forurenet  med  dette  materiale,  skal  indesluttes  og  forhindres  i  at  blive  udledt  til  vandveje,  kloak  eller  afløb.

Stop  lækagen,  hvis  det  er  uden  risiko.  Flyt  beholdere  fra  spildområdet.  Fortynd  med  vand  og  tør  op,  hvis  det  er  

vandopløseligt,  eller  absorber  med  et  inaktivt  tørt  materiale  og  anbring  i  en  passende  affaldsbeholder.

For  nødhjælpspersonale  Adgang  til  et  lukket  rum  eller  dårligt  ventileret  område  forurenet  med  dampe,  tåge  eller  røg  er  ekstremt  farligt  uden  det  korrekte  

åndedrætsværn  og  et  sikkert  arbejdssystem.  Bær  selvstændigt  åndedrætsværn.  Bær  en  passende  beskyttende  

kemikaliedragt  og  kemikalieresistente  støvler.  Se  også  informationen  "For  ikke-udrykningspersonale".

kuloxider  (kulilte,  kuldioxid)

Egnede  slukningsmidler

5.2  Specifikke  farer  i  forbindelse  med  kemikaliet

6.4  Henvisning  til  andre  afsnit

Særlige  beskyttelsesforanstaltninger  

for  brandmænd

Brug  vandtåge,  skum,  tørt  kemikalie  af  kuldioxid  (CO2)  til  at  slukke  flammer.

Informer  de  relevante  myndigheder,  hvis  produktet  har  forårsaget  miljøforurening  (kloakker,  vandveje,  jord  eller  

luft).

Ved  brand  eller  ved  opvarmning  vil  trykstigningen  forekomme,  og  beholderen  kan  briste.

For  ikke-nødsituationer  Kontakt  straks  beredskabspersonale.  Der  bør  ikke  foretages  handlinger,  der  involverer  nogen  personlig  risiko  eller  personale

Lille  spild

Se  afsnit  13  for  yderligere  oplysninger  om  affaldsbehandling

7.1  Forholdsregler  for  sikker  håndtering

Afsnit  7.  Håndtering  og  opbevaring

Afsnit  6.  Forholdsregler  ved  uheld
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Opbevar  og  brug  væk  fra  varme,  gnister,  åben  ild  eller  enhver  anden  antændelseskilde.

Se  afsnit  1.2

8.2  Eksponeringskontrol

Det  endelige  valg  af  beskyttelsesudstyr  vil  afhænge  af  risikovurdering.  Det  er  vigtigt  at  sikre,  at  alle  personlige  værnemidler  er  

kompatible.

Rådgivning  om  generel  

arbejdshygiejne

Passende  tekniske  kontroller

Miljøeksponeringskontrol

At  spise,  drikke  og  ryge  bør  være  forbudt  i  områder,  hvor  dette  materiale  håndteres,  opbevares  og  forarbejdes.  Vask  grundigt  

efter  håndtering.  Fjern  forurenet  tøj  og  beskyttelsesudstyr,  før  du  går  ind  i  spiseområder.  Se  også  afsnit  8  for  yderligere  

information  om  hygiejne

8.1  Kontrolparametre

Emissioner  fra  ventilations-  eller  arbejdsudstyr  bør  kontrolleres  for  at  sikre,  at  de  overholder  kravene  i  

miljøbeskyttelseslovgivningen.  I  nogle  tilfælde  vil  røgvaskere,  filtre  eller  tekniske  ændringer  af  procesudstyret  være  nødvendige  

for  at  reducere  emissionerne  til  acceptable  niveauer.

Individuelle  beskyttelsesforanstaltninger

foranstaltninger.

Grænseværdier  for  erhvervsmæssig  eksponering

7.2  Betingelser  for  sikker  

opbevaring,  herunder  

eventuel  uforenelighed

Opbevares  i  overensstemmelse  med  lokale  regler.  Opbevares  væk  fra  direkte  sollys  på  et  tørt,  køligt  og  godt  ventileret  

område,  væk  fra  uforenelige  materialer  (se  afsnit  10),  mad  og  drikke.  Butik  aflåst.

Hold  beholderen  tæt  lukket  og  forseglet  indtil  klar  til  brug.  Beholdere,  der  er  blevet  åbnet,  skal  omhyggeligt  genlukkes  og  

opbevares  lodret  for  at  forhindre  lækage.  Må  ikke  opbevares  i  umærkede  beholdere.  Brug  passende  indeslutning  for  at  undgå  

miljøforurening.

Alle  aktiviteter,  der  involverer  kemikalier,  bør  vurderes  for  deres  sundhedsrisici  for  at  sikre,  at  eksponeringer  er  tilstrækkeligt  

kontrolleret.  Personlige  værnemidler  bør  kun  tages  i  betragtning,  efter  at  andre  former  for  kontrolforanstaltninger  (f.eks.  

tekniske  kontroller)  er  blevet  passende  evalueret.  Personligt  beskyttelsesudstyr  skal  være  i  overensstemmelse  med  passende  

standarder,  være  egnet  til  brug,  holdes  i  god  stand  og  vedligeholdes  korrekt.  Personale  skal  være  behørigt  uddannet  i  brugen  

af  personlige  værnemidler.  Din  leverandør  af  personlige  værnemidler  bør  konsulteres  for  valg  af  råd  og  passende  standarder.

Beskyttende  foranstaltninger

Ingen

Brug  kun  med  tilstrækkelig  ventilation.  Hvis  brugerhandlinger  genererer  støv,  røg,  gas,  dampe  eller  tåge,  skal  du  bruge  

procesindkapslinger,  lokal  udsugningsventilation  eller  anden  teknisk  kontrol  for  at  holde  arbejdernes  eksponering  for  luftbårne  

forurenende  stoffer  under  alle  anbefalede  eller  lovbestemte  grænser.

Tag  passende  personlige  værnemidler  på  (se  afsnit  8).  Arbejdere  bør  vaske  hænder  og  ansigt,  før  de  spiser,  drikker  og  ryger.  

Indånd  ikke  damp  eller  tåge.  Må  ikke  indtages.  Undgå  kontakt  med  øjne,  hud  og  tøj.  Brug  kun  med  tilstrækkelig  ventilation.  Bær  

passende  åndedrætsværn,  når  ventilationen  er  utilstrækkelig.  Undgå  kontakt  af  spildt  materiale  og  afstrømning  med  jord  og  

overfladevandveje.  Undgå  kontakt  med  øjne,  hud  og  tøj.  Tomme  beholdere  indeholder  produktrester  og  kan  være  farlige.  

Opbevares  i  original  beholder  eller  et  godkendt  alternativ  fremstillet  af  et  kompatibelt  materiale,  opbevaret  tæt  lukket,  når  det  ikke  

er  i  brug.  Genbrug  ikke  beholderen.

7.3  Specifikke  slutanvendelser

Afsnit  8.  Eksponeringskontrol /  Personlig  beskyttelse

5
NA

OSHA  ACGIH-producenter

NA

TWA

NA

Ingrediens  navn
Foreslået  TWA  (mg/

m3)
NANatriumtetraboratdecahydrat

TWA

NACitronsyre

(mg/m3)_(mg/m3)

Anti-Fosfin Produktkode:  SDT12

Udstedelsesdato:  17/03/2022

NA  =  Ikke  tilgængelig

_______
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Mens  specifikke  OEL'er  for  visse  komponenter  kan  vises  i  dette  afsnit,  kan  andre  komponenter  være  til  stede  i  enhver  form  for  tåge,  damp  eller  støv.  Derfor  er  de  

specifikke  OEL'er  muligvis  ikke  gældende  for  produktet  som  helhed  og  er  kun  vejledende.

_



Nedre  og  øvre  

antændelses-  eller  
eksplosionsgrænser  Damptryk  

Dampdensitet  Relativ  

massefylde  Vægtfylde

Det  korrekte  valg  af  beskyttelseshandsker  afhænger  af  de  kemikalier,  der  håndteres,  arbejds-  og  brugsforholdene  og  handskernes  

tilstand  (selv  den  bedste  kemisk  resistente  handske  vil  gå  i  stykker  efter  gentagen  kemikaliepåvirkning).  De  fleste  handsker  giver  

kun  kortvarig  beskyttelse,  før  de  skal  kasseres  og  udskiftes.  Da  specifikke  arbejdsmiljøer  og  materialehåndteringspraksis  varierer,  

bør  der  udvikles  sikkerhedsprocedurer  for  hver  påtænkt  anvendelse.  Handsker  bør  derfor  vælges  i  samråd  med  

handskeleverandøren/producenten  og  vil  en  fuldstændig  vurdering  af  arbejdsforholdene.

Ikke  tilgængelig.

Vandindholdet  forstyrrer  flammepunktsbestemmelsen

Ikke  tilgængelig.

Ikke  anvendelig.  Baseret  på  –  Fysisk  tilstand

Ikke  anvendelig

22,02  pund  pr.  gallon  ved  68°F

Udseende

Sørg  for,  at  øjenskyllestationer  og  sikkerhedsbrusere  er  tæt  på  arbejdsstedet.  Vask  hænder,  underarme  og  ansigt  grundigt  

efter  håndtering  af  kemiske  produkter,  før  du  spiser,  ryger  og  bruger  toilettet  og  ved  afslutningen  af  arbejdsperioden.  Der  bør  

anvendes  passende  teknikker  til  at  fjerne  potentielt  forurenet  tøj.  Vask  forurenet  tøj  grundigt  før  genbrug.

Overalls  bør  vaskes  regelmæssigt.  Når  risikoen  for  hudeksponering  er  høj  (f.eks.  ved  oprydning  af  spild,  eller  hvis  der  er  risiko  

for  sprøjt),  vil  kemikalieresistente  forklæder  og/eller  uigennemtrængelige  kemikaliesuiter  og  støvler  være  påkrævet.  Personligt  

beskyttelsesudstyr  til  kroppen  bør  vælges  baseret  på  den  opgave,  der  skal  udføres,  og  de  involverede  risici  og  bør  godkendes  

af  en  specialist,  før  dette  produkt  håndteres.

Anden  hudbeskyttelse

Undgå  kontakt  med  øjnene.  Bær  sikkerhedsbriller  med  sideskærm  eller  kemiske  beskyttelsesbriller

Smelte-/frysepunkt  

Begyndelseskogepunkt  og  

kogepunktsområde  

Flammepunkt,  °F  

Fordampningshastighed  

Antændelighed  (fast  stof,  gas)

Ikke  tilgængelig.

Solid

Ikke  tilgængelig.

Håndbeskyttelse

Åndedrætsværn

Anbefalet:  Nitrilgummi  eller  PVC-belagte  handsker.

Det  korrekte  valg  af  åndedrætsværn  afhænger  af  de  kemikalier,  der  håndteres,  arbejds-  og  brugsforholdene  samt  

åndedrætsværnets  tilstand.  Sikkerhedsprocedurer  bør  udvikles  for  hver  påtænkt  anvendelse.  Åndedrætsværn  bør  derfor  

vælges  med  leverandøren/producenten  og  med  en  fuldstændig  vurdering  af  arbejdsforholdene.

Mild

Ikke  tilgængelig.

9.1  Oplysninger  om  grundlæggende  fysiske  og  kemiske  egenskaber

Ikke  tilgængelig

Ikke  tilgængelig.

Hygiejniske  foranstaltninger

Brug  af  beskyttelsestøj  er  god  industriel  praksis.  Overalls  af  bomuld  eller  polyester/bomuld  giver  kun  beskyttelse  mod  let,  

overfladisk  forurening,  der  ikke  trænger  igennem  til  huden.

Hudbeskyttelsesforanstaltninger

2,643  g/cm3  ved  20°C

Øjenbeskyttelse

Kropsbeskyttelse

Fysisk  tilstand  
Farve  Lugt  

Lugttærskel  pH  

(ren)  pH  (5%  i  DI-

vand)

Hvor  beskyttelseshandsker,  hvis  langvarig  eller  gentagen  kontakt  er  sandsynlig.  Bær  kemikalieresistente  handsker.

I  tilfælde  af  utilstrækkelig  ventilation,  brug  egnet  åndedrætsværn.

Blå

Ikke  tilgængelig.

Passende  fodtøj  og  eventuelle  yderligere  hudbeskyttelsesforanstaltninger  bør  vælges  baseret  på  den  opgave,  der  udføres  og  

de  involverede  risici,  og  bør  godkendes  af  en  specialist  til  håndtering  af  dette  produkt.

Afsnit  9.  Fysiske  og  kemiske  egenskaber

Udstedelsesdato:  17/03/2022
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Selvantændelsestemperatur

Ikke  tilgængelig.  (CARB  Method  310,  LVC-VOC  kemikalier  ikke  inkluderet  i  denne  beregning)

Under  normale  opbevarings-  og  brugsforhold  bør  farlig  polymerisering  ikke  forekomme

Høje  temperaturer

Nedbrydningstemperatur

9.2  Andre  oplysninger

10.3  Mulighed  for  
farlige  reaktioner

Viskositet

Ingen  yderligere  oplysninger

10.4  Forhold,  der  skal  undgås

11.1  Oplysninger  om  toksikologiske  virkninger

VOC-indhold,  %/vægt

Stærke  oxidationsmidler

Klassificering  af  farlige  ingredienser

Fuldstændig  opløselig  i  vand

10.1  Reaktivitet  Ingen  specifikke  testdata  tilgængelige  for  dette  produkt.  Se  betingelser  for  at  undgå  og  Inkompatible  materialer  for  yderligere  information

10.5  Inkompatible  
materialer

Ikke  tilgængelig.

10.2  Kemisk  stabilitet:

10.6  Farlige  

nedbrydningsprodukter:

Ikke  tilgængelig.

Produktet  er  stabilt

Under  normale  opbevarings-  og  brugsforhold  bør  der  ikke  dannes  farlige  nedbrydningsprodukter

Opløselighed

Ikke  tilgængelig.

Under  normale  opbevarings-  og  brugsforhold  vil  der  ikke  forekomme  farlige  reaktioner.

Fordelingskoefficient:  n  

oktanol/vand

Ikke  tilgængelig.

Afsnit  11.  Toksikologiske  oplysninger

Afsnit  10.  Stabilitet  og  reaktivitet

Respiratorisk  sensibilisering

Reproduktionstoksicitet

Ingen

Ingen

Specifik  målorgantoksicitet  –  enkelt  eksponering

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Akut  toksicitet  -  oral

Citronsyre

Anti-Fosfin Produktkode:  SDT12

Kategori  2

Akut  toksicitet  -  dermal

Natriumtetraboratdecahydrat

Side:  6  af  10

Hudsensibilisering

Akut  toksicitet  -  indånding

Kategori  2

Hudætsning/-irritation

Kimcellemutagenicitet

Specifik  målorgantoksicitet  –  gentagen  eksponering

Alvorlig  øjenskade/øjenirritation

Kræftfremkaldende  egenskaber

Udstedelsesdato:  17/03/2022

Ingen



Indtagelse

Ikke  tilgængelig.

Ingen  kendte  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici

Indånding  Ingen  specifikke  data

Potentielle  kroniske  helbredspåvirkninger  

Generelt  Ingen  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici.

Andre  oplysninger

12.2  Persistens  og  nedbrydelighed

Akut  toksicitetsvurderinger

12.3  Bioakkumulationspotentiale

Mutagenicitet  Ingen  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici.

Ingen  kendte  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici

Forsinkede  og  øjeblikkelige  effekter  og  også  kroniske  effekter  fra  kort-  og  langtidseksponering

12.4  Mobilitet  i  jord

Mobilitet

12.5  Resultater  af  PBT-  og  vPvB-vurdering

Spild  kan  trænge  ned  i  jorden  og  forårsage  forurening  af  grundvandet

Potentielle  øjeblikkelige  virkninger  Ikke  tilgængelig.

Oplysninger  om  sandsynlige  

eksponeringsveje

Indånding

Udviklingseffekter  Ingen  væsentlige  virkninger  eller  kritiske  risici.

Ingen  test  er  blevet  udført  af  producenten.

Forventes  at  være  biologisk  nedbrydeligt

Potentielle  langtidsvirkninger  

Langtidseksponering

Potentielle  akutte  helbredseffekter

Symptomer  relateret  til  fysiske,  kemiske  og  toksikologiske  egenskaber

Numeriske  mål  for  toksicitet

Ikke  tilgængelig

Dette  produkt  forventes  ikke  at  bioakkumulere  gennem  fødekæder  i  miljøet

Øjenkontakt  
Hudkontakt  Ingen  specifikke  data

Hudkontakt

Potentielle  forsinkede  effekter  Ikke  tilgængelig.

Ikke  tilgængelig.

Ingen

Indtagelse  Ingen  specifikke  data

Ingen  kendte  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici

Kræftfremkaldende  egenskaber  Ingen  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici.

Forventede  indgangsveje:  Dermal,  Indånding

PBT

12.1  Toksicitet

Ingen  kendte  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici

Kortvarig  eksponering

Teratogenicitet  Ingen  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici.

Øjenkontakt

Ingen  specifikke  data.

Potentielle  øjeblikkelige  virkninger  Ikke  tilgængelig.

Ikke  tilgængelig.

Fertilitetsvirkninger  Ingen  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici.

Jord/vand  
fordelingskoefficient  (Koc)

Side:  7  af  10

Aspirationsfare
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BEMÆRK:  Affaldsgeneratoren  har  ansvaret  for  korrekt  affaldsidentifikation  (baseret  på  egenskab(er)  eller  liste),  transport  

og  bortskaffelse

Søtransport

DOT

navn

-

14.5  Havforurenende  stof

14.4  Pakkegruppe

14.6  Yderligere  information

-

-

-

Ikke  reguleret  af

Ikke  tilgængelig

Bortskaffelse  af  produkt/

emballage

-

Lov  om  kontrol  med  toksiske  

stoffer  (TSCA)

-

RCRA  farligt  affald

Lokale  myndigheder  bør  konsulteres  om  eventuelle  specifikke  lokale  krav.

12.7  Andre  oplysninger

Luft  transport

-

-

Alle  komponenter  i  dette  produkt  er  anført  eller  undtaget

Clean  Air  Act,  TQ: Indeholder  ingen  stoffer  opført  under  Clean  Air  Act

Ikke  reguleret  af

14.3  Transportfareklasse(r)

ERG  sidenummer

Landtransport

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

-

Amerikanske  føderale  regler:

Bortskaffelse  af  dette  produkt,  løsninger  og  eventuelle  biprodukter  skal  til  enhver  tid  overholde  
kravene  i  miljøbeskyttelse  og  lovgivning  om  affaldsbortskaffelse  og  eventuelle  regionale  lokale  
myndigheders  krav.  Undgå  spredning  af  spildt  materiale  og  afstrømning  og  kontakt  med  jord,  vandveje,  
afløb  og  kloakker.

Ikke  reguleret  af14.1  FN-nummer

-

IMDG

14.2  UN  korrekt  forsendelse

-

vPvB

13.1  Metoder  til  

affaldsbehandling

Ingen.

-

Kode:

-

-

12.6  Andre  negative  virkninger  Ingen  kendte  betydelige  virkninger  eller  kritiske  risici.

Produktemballage  bør  genbruges,  når  det  er  muligt.

IMDG

-

Generering  af  affald  bør  undgås  eller  minimeres,  hvor  det  er  muligt.  Tomme  beholdere  eller  foringer  
kan  indeholde  nogle  produktrester.  Dette  materiale  og  dets  beholder  skal  bortskaffes  på  en  sikker  måde.  
Bortskaf  overskydende  og  ikke-genanvendelige  produkter  via  en  autoriseret  renovationsfirma.

DOT  klassifikation

IATA

Affaldsproducenten  har  ansvaret  for  korrekt  affaldsidentifikation  (baseret  på  karakteristika  eller  liste),  transport  

og  bortskaffelse

IATA

Afsnit  13.  Bortskaffelsesovervejelser

Afsnit  14.  Transportoplysninger

Afsnit  15.  Lovgivningsmæssige  oplysninger
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1HMIS

12069-69-1

Stof,  RQ  (40  CFR  Part  302  tabel  

302.4)

Afløser  dato

Bestemt

Alle  komponenter  er  opført  eller  undtaget

Ikke  anvendelig

Pludselig  frigivelse  af  tryk

Forsinket  (kronisk)  helbred

Produktstyring

Fare

Bilag  XIV  –  Liste  over  godkendelsespligtige  stoffer

Sundhed

Ingen

TPQ___

Canadisk  DSL:

CAS  nummer

RQ  (pund)__

Udstedelsesdato

Reaktiv

Ingen  af  komponenterne  er  anført

Beskyttelse

24/07/2019

EU-forordning  (EF)  nr.  1907/2006  (REACH)

Fysisk

CERCLA  Farligt

Vægt  %__

Øjeblikkelig  (akut)  sundhed

NFPA

fremstilling,  markedsføring  og  
anvendelse  af  visse  stoffer,  

blandinger  og  artikler

Ingen

RQ

1

B  -  Sikkerhedsbriller,  handsker

Bilag  XVII  –  Begrænsninger  vedr

Ingen

Pund

Personlig

Stoffer  af  meget  høje

Kobberkarbonat

Ingen

15.2  
Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen

Alle  komponenter  er  opført  eller  undtaget

SARA  313

Ustabilitet  0

17/03/2022

Antændelighed  0

Andre  regler:

Identifikation

bekymring

Ja

SARA  302/304  EHS

0

Komponent

Kemisk  navn

Fare

Dette  produkt  indeholder  stoffer,  for  hvilke  der  stadig  kræves  kemikaliesikkerhedsvurderinger.

Antændelighed  0

Kinas  opgørelse  (IECSC):

Ingen

Ild

Forberedt  af

Sundhed

SARA  311 /  312  Hazard

1  til  5  %

Kemisk  navn

Afsnit  16.  Andre  oplysninger
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Det  er  brugerens  forpligtelse  at  vurdere  og  bruge  dette  produkt  sikkert  og  at  overholde  alle  gældende  love  og  regler.  Coolant  Control  er  ikke  ansvarlig  for  skader  eller  

kvæstelser  som  følge  af  anden  brug  end  den  angivne  produktanvendelse  af  materialet,  fra  manglende  overholdelse  af  anbefalingerne  eller  fra  eventuelle  farer  forbundet  

med  materialets  natur.  Købere  af  produktet  til  levering  til  tredjemand  til  brug  på  arbejdspladsen  har  pligt  til  at  tage  alle  nødvendige  skridt  for  at  sikre,  at  enhver  person,  der  

håndterer  eller  bruger  produktet,  får  oplysningerne  i  dette  blad.  Arbejdsgivere  har  pligt  til  at  fortælle  ansatte  og  andre,  der  kan  være  berørt,  om  eventuelle  farer  beskrevet  i  

dette  ark  og  om  eventuelle  forholdsregler,  der  bør  tages.

Alle  rimeligt  praktiske  skridt  er  blevet  taget  for  at  sikre,  at  dette  datablad  og  de  sundheds-,  sikkerheds-  og  miljøoplysninger,  der  er  indeholdt  i  det,  er  nøjagtige  fra  den  

dato,  der  er  angivet  nedenfor.  Der  gives  ingen  garanti  eller  repræsentation,  hverken  udtrykkelig  eller  underforstået,  med  hensyn  til  nøjagtigheden  eller  fuldstændigheden  

af  data  og  informationer  i  dette  datablad.

De  givne  data  og  råd  gælder,  når  produktet  sælges  til  den  eller  de  angivne  anvendelser.  Du  bør  ikke  bruge  produktet  andet  end  til  den  eller  de  angivne  anvendelser  uden  

at  søge  råd  hos  os.

Meddelelse  til  læseren
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