
AFSNIT  2:  Fareidentifikation

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

1.3.  Nærmere  oplysninger  om  leverandøren  af  sikkerhedsdatabladet

2.2.  Etiketelementer

2.3.  Andre  farer

1.1.  Produktidentifikator

1.4.  Nødtelefonnummer

Sikkerhedsdatablad  i  henhold  til  
forordning  (EF)  nr.  1907/2006  (REACH)

2.1.  Klassificering  af  stoffet  eller  blandingen

PUNKT  1:  Identifikation  af  stoffet/blandingen  og  af  virksomheden/virksomheden

LBI  oliefri  GmbH

-

GF

Anvendelser,  der  frarådes:

Telefon:  +49  6247  31  60-83

Faresætninger:

Berliner  Str.  6-12  DE  

67551  Worms

-

Telefon:  +49  6247  2429-059

-

E-mail  (kompetent  person):  info@lbi-oilfree.de

CAS-nr.:  
EF-nr.:  
INDEX-nr.:  -

Fabrikant

Forordning  (EF)  nr.  1272/2008:  -

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

-

ingen

ingen

Informationstelefon:  +49  6247  2429-059

Sikkerhedssætninger:  -

Relevante  identificerede  anvendelser:  Smøremiddel  til  metalbearbejdning

Information  kontakt

-

Telefax:  +49  6247  3160-86

08.00  til  17.00

Signalord:

REACH-nr.:  -

Farepiktogrammer:

LBI  oliefri  GmbH

Hjemmeside:  www.lbi-oilfree.de

Information  per  fax:  +49  6247  3160-86

Genereret:  31.03.2022 
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Koncentration:

EF-nr.:

Stof:  EC-nr.: CAS-nr.:

CAS-nr.:Stof:

1272/2008(CLP):
Klassifikation:  EC

Koncentration:

INDEKS  nr.:

1272/2008(CLP):
Klassifikation:  EC

REACH-nr.:

INDEKS  nr.: REACH-nr.:

5.2.  Særlige  farer  i  forbindelse  med  stoffet  eller  blandingen

4.3.  Angivelse  af  omgående  lægehjælp  og  særlig  behandling  nødvendig

4.1.  Beskrivelse  af  førstehjælpsforanstaltninger

3.1.  Stoffer

PUNKT  3:  Sammensætning /  oplysninger  om  ingredienser

4.2.  Vigtigste  symptomer  og  virkninger,  både  akutte  og  forsinkede

5.3.  Råd  til  brandmænd

AFSNIT  5:  Brandbekæmpelse

PUNKT  4:  Førstehjælpsforanstaltninger

3.2.  Blandinger

5.1.  Slukningsmidler

Generelle  oplysninger:

Ingen  information  tilgængelig.

Skyl  munden  ved  et  uheld  med  rigeligt  vand  (kun  hvis  personen  er  ved  bevidsthed)  og  søg  omgående  

lægehjælp.

Efter  indtagelse:

Blanding  af  polymerer,  korrosionsbeskyttelse  og  anti-slid  additiver.

Stof  med  en  fælles  (EF)  grænseværdi  for  erhvervsmæssig  eksponering

(Fuld  tekst  af  H-  og  EUH-sætninger:  se  afsnit  16.)

Efter  indånding:  Efter  
hudkontakt:  Efter  kontakt  med  huden,  vask  straks  med  rigeligt  vand  og  sæbe.

Sammensætning/oplysninger  om  ingredienser

Yderligere  Information

Efter  øjenkontakt: Efter  kontakt  med  øjnene  skylles  med  vand  med  øjenlågene  åbne  i  tilstrækkelig  lang  tid,  og  dernæst  

konsulteres  en  øjenlæge  med  det  samme.

Bemærkninger  til  lægen:  Luftvejslidelser

Blandinger

Særlig  behandling:  Behandles  symptomatisk.

Skift  forurenet,  mættet  tøj.  Fjern  straks  forurenet,  mættet  tøj.

Symptomer:  Ingen  kendte  symptomer  til  dato.

Uegnede  slukningsmidler:  Fuld  vandstråle

Sørg  for  frisk  luft.

Farens  art:  Ingen  information  tilgængelig.

Selvbeskyttelse  af  førstehjælper:  Førstehjælper:  Vær  opmærksom  på  selvbeskyttelse!

Egnede  slukningsmidler:

Indånd  ikke  eksplosions-  og  forbrændingsgasser.  I  tilfælde  af  brand:  Bær  luftforsynet  åndedrætsværn.

Sand,  Skum,  Slukningspulver,  Kuldioxid  (CO2),  Vandtåge

Machine Translated by Google



Revisionsdato:  31.03.2022

Side  3  af  10

Sikkerhedsdatablad  i  henhold  til  forordning  (EF)  nr.  1907/2006  (REACH)
LUBform  800-S-HV

DA  -  01.12.13

Yderligere  information  Ingen  

information  tilgængelig.

Emballagematerialer  
Opbevares/opbevares  kun  i  original  beholder.

Må  ikke  komme  ud  i  overfladevand  eller  afløb.  Må  ikke  trænge  ned  i  jord/undergrund.

Tekniske  foranstaltninger  

Luk  altid  beholderne  tæt  efter  fjernelse  af  produktet.

Særlig  fare  for  at  glide  ved  utæt/spild  produkt.

Forholdsregler  mod  brand  og  eksplosion  Hold  

beholderen  tæt  lukket.

Yderligere  information  Flyt  

ubeskadigede  beholdere  fra  det  umiddelbare  fareområde,  hvis  det  kan  gøres  sikkert.  Brug  vandsprøjtestråle  til  at  beskytte  personale  

og  til  at  afkøle  truede  beholdere.

-

Krav  til  lagerrum  og  beholdere  Sørg  for  tilstrækkelig  

ventilation  af  lagerområdet.

7.1.  Forholdsregler  for  sikker  håndtering  Råd  om  
sikker  håndtering  Hvis  lokal  udsugningsventilation  

ikke  er  mulig  eller  utilstrækkelig,  skal  hele  arbejdsområdet  ventileres  med  tekniske  midler.

Råd  om  fælles  opbevaring
Må  ikke  opbevares  sammen  med:

Tekniske  foranstaltninger  og  opbevaringsforhold  Sørg  

for  tilstrækkelig  ventilation  af  lagerområdet.

Særlige  værnemidler  for  brandmænd:  I  tilfælde  af  brand:  

Bær  luftforsynet  åndedrætsværn.

Generel  information  I  

tilfælde  af  brand:  Bær  luftforsynet  åndedrætsværn.

6.1.  Personlige  forholdsregler,  værnemidler  og  nødprocedurer

6.4.  Henvisning  til  andre  afsnit

PUNKT  6:  Forholdsregler  over  for  udslip  ved  uheld

7.2.  Betingelser  for  sikker  opbevaring,  herunder  eventuel  uforenelighed

6.2.  Miljømæssige  forholdsregler

6.3.  Metoder  og  materiale  til  inddæmning  og  oprensning  Absorber  med  
væskebindende  materiale  (f.eks.  sand,  diatoméjord,  syre-  eller  universalbindemidler).  Optages  med  
olieabsorberende  blanding.

AFSNIT  7:  Håndtering  og  opbevaring
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Opbevaringsklasse:  10  Brændbare  væsker  medmindre  LGK  3A  eller  3B.

Ingen

grænseværdi  for  erhvervsmæssig  eksponering

Yderligere  Information

Kropsbeskyttelse  
Til  beskyttelse  mod  direkte  hudkontakt  er  kropsbeskyttelse  essentiel  (udover  det  sædvanlige  arbejdstøj).

Miljøeksponeringskontrol  Se  afsnit  7.  

Yderligere  information  om  forpligtelser  i  henhold  til  den  fælles  europæiske  miljøbeskyttelse

Ingen

ingen

Risikostyringsforanstaltninger  i  henhold  til  den  anvendte  kontrolbåndmetode

Øjen-/ansigtsbeskyttelse
Briller  med  sidebeskyttelse

Ingen  værdier  at  kontrollere

-

DNEL  værdi  -
DNEL-/PNEC-værdier  -

PNEC-værdi  -

Personligt  beskyttelsesudstyr  Bær  kun  

passende,  behageligt  og  rent  beskyttelsestøj.

Beskyttelse  af  

hænder  Ved  håndtering  med  kemiske  stoffer  skal  der  bæres  beskyttelseshandsker  med  CE-mærket  inklusive  de  fire  kontrolcifre.  Til  specielle  
formål  anbefales  det  at  kontrollere  kemikalieresistensen  af  de  ovenfor  nævnte  beskyttelseshandsker  sammen  med  leverandøren  af  disse  

handsker.

Åndedrætsværn  Normalt  ikke  

nødvendigt  med  personlig  åndedrætsværn.

Stof  med  en  fælles  (EF)  grænseværdi  for  erhvervsmæssig  eksponering

8.2.  Eksponeringskontrol  Kontrol  
med  erhvervsmæssig  eksponering  Ingen  
information  tilgængelig.

Yderligere  information  om  opbevaringsbetingelser  
Ingen  information  tilgængelig.

Generelle  beskyttelses-  og  hygiejneforanstaltninger  
Bær  kun  passende,  behageligt  og  rent  beskyttelsestøj.

7.3.  Specifik  slutanvendelse  
se  kapitel  1

AFSNIT  8:  Eksponeringskontrol/personlige  værnemidler

8.1.  Kontrolparametre
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nda

enhed

regler:

Lugttærskel:

Vandopløselighed:

ved  20°C

>200       °C

Øvre  eksplosionsgrænse:

nda

Fordelingskoefficient:  n  
oktanol/vand:

Oxiderende  potentiale:

olieagtig

Ingen  information  tilgængelig.

nda

na

Flammepunkt:

Udseende

nda

nda

Fordampningshastighed:

parameter  
ved  15°C

Ingen  farlig  reaktion  ved  håndtering  og  opbevaring  i  overensstemmelse  med  bestemmelserne.

nda

Nedre  eksplosionsgrænse:

Lugt:

Eksponeringsscenarie

Massefylde:

nda

Nedbrydningstemperatur:

brunlig

nda

Opløsningsmiddelindhold:

Startkogepunkt  og  kogeområde:

nda

>750          mm2/sek.

na

Eksplosivitet:

Farve:

Foranstaltninger  i  forbindelse  med  forbrugernes  anvendelser  af  stoffet  (som  sådan  eller  i  præparater).

Opløselig  i:

ca.  0,97  g/cm3

nda

0   %

nda

Antændelsestemperatur:

Smeltepunkt/frysepunkt:

Opløsningsmiddelseparationstest:

nda

nda

Dampdensitet:

Sikkerhedsrelevante  basisdata

:

na

Fysisk  tilstand:

Antændelighed  (fast,  gas):

Forbrugereksponeringskontrol

nda

Fedtopløselighed:

bemærkning

væske

Bulkdensitet:  
pH:

ikke  relevant

emulgerbar

Viskositet:

Damptryk:

ingen

nda

AFSNIT  10:  Stabilitet  og  reaktivitet

9.2.  Andre  oplysninger

AFSNIT  9:  Fysiske  og  kemiske  egenskaber

10.2.  Kemisk  stabilitet

10.1.  Reaktivitet

9.1.  Oplysninger  om  grundlæggende  fysiske  og  kemiske  egenskaber
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Stoffet  er  kemisk  stabilt  under  anbefalede  betingelser  for  opbevaring,  brug  og  temperatur.

Irriterende  virkning  på  huden

Saltsyre  Oxidationsmiddel,  stærkt

CMR-effekter  (kræftfremkaldende  egenskaber,  mutagenicitet  og  reproduktionstoksicitet)

Kimcellemutagenicitet

Kræftfremkaldende  egenskaber

Ifølge  de  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Specifikke  symptomer  hos  forsøgsdyr  Ingen  information  
tilgængelig.

Risiko  for  farlige  reaktioner  Oxiderende  middel

Toksicitet  ved  gentagen  dosis  (subakut,  subkronisk,  kronisk)

Ifølge  de  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Ifølge  de  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Irritation  og  ætsning

Generelle  bemærkninger

ingen

Ingen  kendte  farlige  reaktioner.

Akut  forgiftning

Ifølge  de  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Yderligere  Information

Ingen

Sensibilisering  

Ifølge  de  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

ingen

Reproduktionstoksicitet

Yderligere  information  Ingen  

information  tilgængelig.

Irriterende  virkning  på  øjet  

Ifølge  de  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Ifølge  de  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Irriterende  virkning  på  luftvejene  Ifølge  de  

tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

10.4.  Forhold,  der  skal  undgås

10.5.  Inkompatible  materialer

10.3.  Mulighed  for  farlige  reaktioner

10.6.  Farlige  nedbrydningsprodukter  Termisk  
nedbrydning  kan  føre  til  udslip  af  irriterende  gasser  og  dampe.

PUNKT  11:  Toksikologiske  oplysninger

11.1.  Oplysninger  om  toksikologiske  virkninger  Ifølge  
de  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.
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Affaldskode  emballage:

nda

12  01  07  -  mineralbaserede  bearbejdningsolier  fri  for  halogener  (undtagen  emulsioner  og  opløsninger)

Økotoksicitet

Yderligere  økologisk  information  Ingen  
information  tilgængelig.

Ingen  information  tilgængelig.

Liste  over  foreslåede  affaldskoder/affaldsbetegnelser  i  henhold  til  EAK

Affaldskode  produkt:

Ingen  information  tilgængelig.

Korrekt  bortskaffelse /  Pakkelevering  til  
godkendt  renovationsfirma.

13.1.  Metoder  til  affaldsbehandling  Korrekt  

bortskaffelse/Produktlevering  til  godkendt  

affaldsbortskaffelsesfirma.

Ingen

Flere  detaljer

Praktisk  erfaring/menneskelig  evidens 
Ingen  information  tilgængelig.

Andre  observationer  
Ingen  information  tilgængelig.

Andre  oplysninger

ingen

ingen

12.2.  Persistens  og  nedbrydelighed

12.6.  Andre  negative  virkninger  
Ingen  information  tilgængelig.

12.3.  Bioakkumuleringspotentiale  
Ingen  information  tilgængelig.

PUNKT  13:  Bortskaffelse

12.4.  Mobilitet  i  jord

PUNKT  12:  Økologisk  information

12.1.  Toksicitet

12.5.  Resultater  af  PBT-  og  vPvB-vurdering  Ingen  
information  tilgængelig.
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FN  nr.:  -

Søtransport  (IMDG)

MFAG:  -

Bemærkning:  -
-

Begrænset  mængde  (LQ):  -

Faremærkning(er):  -

Tunnelrestriktionskode:

-

bemærkning

UN  korrekt  forsendelsesnavn

Særlig  mærkning  af  særlige  præparater

-

Farlige  komponenter  til  mærkning

EmS-Nr:  - -

Særlige  bestemmelser:  -

Havforurening:

-

Klassifikationskode:

Transportkategori:  -  Særlige  
bestemmelser: Begrænset  mængde  (LQ):

Landtransport  (ADR/RID)

Bemærkning:  -

ingen

ingen

Korrekt  forsendelsesnavn

Miljøfarer:

Særlige  bestemmelser: -

ingen

Officielt  direktiv  for  transport

Begrænset  mængde  (LQ):

Pakkegruppe:  -

Bemærkning:  -

Bemærkning:  ingen

Mærkning

-

14.2.  UN  korrekt  forsendelsesnavn

14.4.  Pakkegruppe

14.3.  Transportfareklasse(r)

AFSNIT  14:  Transportoplysninger

14.5.  Miljøfarer

15.1.  Sikkerhed,  sundhed  og  miljøbestemmelser/lovgivning  specifik  for

14.1.  FN  nummer

stof  eller  blanding

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

14.6.  Særlige  forholdsregler  for  brugeren

PUNKT  15:  Lovgivningsmæssige  oplysninger
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EU-lovgivning

Beskæftigelsesbegrænsninger

Træningsråd  Ingen  
information  tilgængelig.

Anbefalede  brugsbegrænsninger  Ingen  

information  tilgængelig.

Relevante  H-  og  EUH-sætninger  (nummer  og  fuld  tekst)

Forordning  (EF)  nr.  648/2004  (Vaskemiddelforordningen)  er  ikke  
relevant

Faresætninger

Nationale  forskrifter  
Overhold  desuden  nationale  forskrifter!

Forordning  (EF)  nr.  2037/2000  om  materialer,  der  forårsager  skade  på  ozonlaget.

15.2.  Kemikaliesikkerhedsvurdering  For  dette  
præparat  er  der  udført  en  kemikaliesikkerhedsvurdering:  For  dette  stof  er  en  

kemikaliesikkerhedsvurdering  ikke  påkrævet.

Ingen  information  tilgængelig.

Nøglelitteraturhenvisninger  og  datakilder  Data  stammer  fra  
opslagsværker  og  litteratur.

Forkortelser  og  akronymer  nd  -  ingen  
data  na  -  ikke  relevant

ingen

Opbevaringsklasse  
10  brændbare  væsker.

Vandfareklasse  (WGK)  1  let  

vandforurenende  (WGK  1)

Andre  regler,  begrænsninger  og  forbudsbestemmelser
 Ingen  information  tilgængelig.

Yderligere  

bemærkninger  Ovenstående  information  beskriver  udelukkende  produktets  sikkerhedskrav  og  er  baseret  på  vores  nuværende  
viden.  Informationen  er  beregnet  til  at  give  dig  råd  om  sikker  håndtering  af  produktet  nævnt  i  dette  sikkerhedsdatablad  til  opbevaring,  

forarbejdning,  transport  og  bortskaffelse.  Oplysningerne  kan  ikke  overføres  til  andre  produkter.  I  tilfælde  af  blanding  af  produktet  med  andre  

produkter  eller  i  tilfælde  af  forarbejdning,  er  informationen  på  dette  sikkerhedsdatablad  ikke  nødvendigvis  gyldig  for  det  nye  fremstillede  

materiale.

Information  i  henhold  til  1999/13/EF  om  begrænsning  af  emissioner  af  flygtige  organiske  forbindelser  (VOC-guideline).  0  %

Stoffet/produktet  er  registreret  med  strengt  kontrollerede  betingelser  som  defineret  i  artikel  18(4)  i  forordning  (EF)  nr.  1907/2006  (REACH-

forordningen)  og  skal  derfor  håndteres  som  sådan.

PUNKT  16:  Andre  oplysninger
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ELINCS:  Europæisk  liste  over  anmeldte  kemiske  stoffer

IMDG:  International  Maritime  Code  for  Dangerous  Goods

ADR:  Accord  européen  sur  le  transport  des  marchandises  dangereuses  par  Route  (europæisk  aftale  om  
international  transport  af  farligt  gods  ad  vej)

CAS:  Chemical  Abstracts  Service  (afdeling  af  American  Chemical  Society)

EINECS:  Europæisk  fortegnelse  over  eksisterende  kommercielle  kemiske  stoffer

PBT:  persistent,  bioacculutativ  og  giftig  
vPvB:  meget  persistent,  meget  bioakkulativ

PNEC:  forudsagt  ingen  effektkoncentration

GHS:  Globalt  harmoniseret  system  for  klassificering  og  mærkning  af  kemikalier

DNEL:  Afledt  niveau  uden  effekt

IATA:  International  Air  Transport  Association

P3673-V01/00




