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

1.1. Produktidentifikator

ProTec 1111 Svejsepasta

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

Skillemiddel.

Anvendelse af stoffet eller blandingen

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed:

Gade:

Telefon:

E-mail:

Internet:

Socco A/S

Egholmvej 8

7585 2323

socco@socco.dk

www.socco.dk

Nødtelefon (24h) + 45 8988 2286 (en, da) 

Emergency phone (Notruuf): +45  82 12 12 12

1.4. Nødtelefon:

Forbeholdt industriel og erhvervsmaessig brug.

Andre informationer

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Forbindelsen er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF.

2.2. Mærkningselementer

Undgå udledning til miljøet. Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som 

PBT eller vPvB. Ingen yderligere relevante oplysninger til rådighed.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

MængdeKemisk betegnelseCAS nr.

EF nr. Indeksnr. REACH nr.

Klassificering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

50 - < 100 %8009-03-8 Vaselin

232-373-2 649-254-00-X 01-2119490412-42

Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

MængdeKemisk betegnelseCAS nr. EF nr.

Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer og ATE-værdier

8009-03-8 232-373-2 50 - < 100 %Vaselin

dermal:  LD50 = 2000 mg/kg; oral:  LD50 = 5000 mg/kg

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
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Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. Giv intet lægemiddel ved bevidstløshed eller krampe. Førstehjælp: sørg 

for selvbeskyttelse!

Generelt råd

Sørg for frisk luft.  Bring offeret i frisk luft. Hold offeret varmt og lejret i hvilestilling.

Hvis det indåndes

Kommer stoffet på huden vaskes straks med:  Vand.  Tilsmudset tøj skal skiftes.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Søg øjenlæge.

I tilfælde af øjenkontakt

Fremkald IKKE opkastning.Skyl munden grundigt med vand. 

Pas på ved opkastning: aspirationsfare!

Ved indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.  Produktet selv kan ikke brænde. 

Forstøvet vand. Slukningspulver. Kuldioxid. Skum.

Egnede slukningsmidler

Hel vandstråle.

Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der foreligger ingen oplysninger.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Inhaler ikke eksplosions- og brandgasser. Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.

Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlig beskyttelsesudrustning. Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger. Sørg for tilstrækkelig 

udluftning.

Generelle oplysninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.  Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Forhindre 

flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre).

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).  Det optagne materiale 

skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.  egnet materiale til optagelsen: Sand, Universalbinder. Det 

optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. Rens grundigt beskidte genstande og 

gulv under iagttagelse af miljøreglerne.

Andre oplysninger

Destruktion: se punkt 13

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
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7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå dannelse af olietåge. Brug personlig beskyttelsesudrustning. Holdes væk fra antændelseskilder - 

Rygning forbudt. Må kun bruges på steder med god ventilation.  Der må ikke spises, drikkes eller ryges under 

brugen.

Sikkerhedsinformation

Tilsmudset tøj skal skiftes.  Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Råd om generel hygiejne

Særlig fare for at skride ud ved udløbet/spildt produkt.

Andre informationer

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen skal holdes tæt lukket.    Hold emballagen tør og godt lukket for at undgå urenheder og 

absorbering af fugt. 

Anbefalet lagringstemperatur: 5-40 °C

maksimale lagringstid: 3 år

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Information om fælleslagring

Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.

Yderligere information om opbevaringsforhold

7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL/DMEL værdier

CAS-nr. Stof/materiale

DNEL type Eksponeringsvej Effekt Værdi

8009-03-8 Vaselin

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk 2,73 mg/m³

Medarbejder DNEL, langvarig dermal systemisk 5,81 mg/kg 

legemsvægt pr. 

dag

Forbruger DNEL, langvarig oral systemisk 0,74 mg/kg 

legemsvægt pr. 

dag

Hidtil er der ikke fastlagt nationale grænseværdier.

Øvrige råd-Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Hvis en lokal udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for for god udluftning af 

arbejdsområdet.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler
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Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsmaske, hvis der er risiko for stænk. EN 166

Beskyttelse af øjne/ansigt

Forebyggende beskyttelse af huden med beskyttelsessalve til huden. 

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Håndværn

Kemikaliebestandige sikkerhedssko. 

Tilsmudset tøj tages straks af.

Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet. 

Opstil hudbeskyttelsesplan.

Hudværn

Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres 

åndedrætsværn. Benyt kun åndedrætsværn med CE-mærke samt fircifret kontrolnummer.

Åndedrætsværn

PastaTilstandsform:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Farve: lyserød

karakteristiskLugt:

Metode

Tilstand-ændringer

ikke bestemtSmeltepunkt/frysepunkt:

ikke bestemtKogepunkt eller begyndelseskogepunkt og 

kogepunktsinterval:

295 °CFlammepunkt:

pH-værdien (ved 20 °C): uden betydning DIN 51369

Viskositet/kinematisk:

  (ved 20 °C)

214 mm²/s ASTM D 7042

Massefylde (ved 20 °C): ikke bestemt EN ISO 12185

9.2. Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

Der foreligger ingen oplysninger.

10.4. Forhold, der skal undgås

  Følgende skal undgås: Oxidationsmidler, stærk. Syre.

10.5. Materialer, der skal undgås

Farlige nedbrydningsprodukter: ingen

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kemisk betegnelseCAS-nr.

KildeArterDosisEksponeringsvej Metode

8009-03-8 Vaselin

RotteLD50 5000 

mg/kg
ECHAoral

RotteLD50 2000 

mg/kg
ECHAdermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Irriterende og ætsende virkninger

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Ingen særligt nævneværdige farer. Praktiske erfaringer. 

Bemærkningen er afledt af enkeltkomponenternes egenskaber. 

Klassificeringen blev foretaget efter blandingsdirektivets beregningsprocedure (1999/45/EF).

Andre informationer til godkendelser

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da 

ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Negative økologiske virkninger er ikke at forvente udfra det nuværende kendskab.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet er biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke godkendt. Produktet er biologisk nedbrydeligt.

i leveringstilstand: Pasta

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Komponenterne i denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Trykt dato: 24.05.2022 Revision nr.: 1,01 - Erstatter version: 1,00 DA



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

Sikkerhedsdatablad
Socco A/S

ProTec 1111 Svejsepasta
Bearbejdningsdato: 01.01.2022 Katalog nr.: 101 Side 6 af 7

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da 

ingen ingrediens opfylder kriterierne.

Undgå udledning til miljøet.

12.7. Andre negative virkninger

Negative økologiske virkninger er ikke at forvente udfra det nuværende kendskab.  Klassificeringen blev 

foretaget efter blandingsdirektivets beregningsprocedure (1999/45/EF).

Andre informationer

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.  Destrueres efter gældende bestemmelser.  Fuldstændigt tom 

emballage kan tilføres genbrug. Destrueres efter gældende bestemmelser.

Affaldsnummer - overskud

120112 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK 

OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST; Affald fra formning, tildannelse samt fysisk 

og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast; Brugt voks og fedt; farligt affald

Affaldsnummer - produktet efter brug

AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK 

OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST; Affald fra formning, tildannelse samt fysisk 

og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast; Andet affald, ikke andetsteds specificeret

120199

Vand (med rengøringsmiddel).  Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Andre relevante oplysninger (Landtransport)

Ikke begrænset

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport)

Ikke begrænset

Skibstransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

No dangerous good in sense of these transport regulations.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: -

Andre relevante oplysninger (Skibstransport)
Ikke begrænset

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

No dangerous good in sense of these transport regulations.
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14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: -

Ikke begrænset

Andre relevante oplysninger (Fly transport )

14.5. Miljøfarer

NejMILJØFARLIGT: 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Personlige værnemidler: se punkt 8

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

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 oplysninger om regulering

0%2010/75/EU (VOC):

Andre informationer

Forbindelsen er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF.

National regulativ information

1 - svagt skadeligt for vandVandfareklasse (D):

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1,2,6,7,11.

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (China), REACH (Europäische Union), ENCS (Japan),

ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Neuseeland), PICCS (Philippinen), TSCA (USA)

Forkortelser og akronymer

Repr. - Reproduktionstoxizität

Asp. Tox. - Aspirationstoxizität

Acute Tox. - Akute Toxizität

Aquatic Acute - Akute aquatische Toxizität

Aquatic Chronic - Chronische aquatische Toxizität

Eye Dam. - Augenschaden/-reizung

Eye Irrit. - Augenreizung

Skin Corr. - Ätzwirkung auf die Haut

Skin Irrit. - Hautreizung

Skin Sens. - Hautallergen

Resp. Sens. - Inhalationsallergen

STOT SE - Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition

STOT RE - Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition

VOC - Flüchtige organische Verbindungen

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)
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