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Sikkerhedsdatablad
i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31

Trykdato 19.11.2020 Revision: 19.11.2020

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

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsnavn: METAFLUX 75-01 Rustfri Stålpleje NSF
· 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes
Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

· Anvendelse af stoffet / blandingen Stålrens af høj kvalitet

· 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af   sikkerhedsdatabladet
· Producent/leverandør:
socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring
Danmark

socco@socco.dk

* AFSNIT 2: Fareidentifikation

· 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder: Kan briste ved opvarmning.

· 2.2 Mærkningselementer
· Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til CLP-forordningen.
· Farepiktogrammer

GHS02

· Signalord Fare
· Faresætninger

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Trykbeholder: Kan briste ved opvarmning.
· Sikkerhedssætninger

P102 Holde utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke på åben ild eller anden antændelseskilde.
P251 Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug.
P260 Undgå indånding af spray.
P271 Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.

P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C/122 °F. 

· Yderligere information kan fås fra:
Salgsafdeling
+45 7585 2323

· 1.4 Nødtelefonnummer:

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning

Danmark Giftlinjen
Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

+45 82 12 12 12

· P501 ortskaf indholdet/beholderen som specialaffald.

· 2.3 Andre farer

· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke relevant.
· vPvB: Ikke relevant.
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* PUNKT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

· 3.2 Kemisk karakterisering: Blandinger
· Beskrivelse:

Blanding af nedenstående stoffer med ufarlige forbindelser eller forbindelser uden deklarationspligt.

· Farlige komponenter:
CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Reg.nr.: 01-2119474691-32

butan
Flam. Gas 1, H220; Trykke. Gas C, H280

50-100 %

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Reg.nr.: 01-2119486944-21

propan
Flam. Gas 1, H220; Trykke. Gas L, H280

10-25 %

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Reg.nr.: 01-2119485395-27

isobutan (<0,1 % butadien)
Flam. Gas 1, H220; Trykke. Gas C, H280

2,5-10 %

· Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler / mærkning af indhold
alifatiske kulbrinter ≥ 30 %

· Yderligere oplysninger: For ordlyden af   de anførte faresætninger henvises til afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
· Generel information:

Tag berørte personer ud i frisk luft.
Efterlad ikke berørte personer uden opsyn.

· Efter indånding: Tilfør frisk luft; konsultere læge i tilfælde af klager.
· Efter hudkontakt: Generelt irriterer produktet ikke huden.
· Efter øjenkontakt: Skyl øjnene åbne i flere minutter under rindende vand.
· Efter indtagelse: Søg læge, hvis symptomerne varer ved.
· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Der står ingen yderligere, relevant information til rådighed.
· 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

· 5.1 Slukningsmidler
· Egnede slukningsmidler: CO2, sand, slukningspulver. Brug ikke vand.
· Af sikkerhedsmæssige årsager uegnede slukningsmidler: Vand med fuld stråle
· 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Fare for sprængning i tilfælde af brandvarme
· 5.3 Råd til brandmænd
· Beskyttelsesudstyr: Bær fuld beskyttelsesdragt.
· Yderligere information Afkøl truede beholdere med vandspray.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

· 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer væk.
Særlig fare for at glide på lækket/spildt produkt.
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Holdes væk fra antændelseskilder.

· 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Lad ikke produktet komme ud i kloaksystemet eller andre vandløb.
· 6.3 Metoder og materiale til indeslutning og oprydning:

Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Absorberes med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld).



3/9

Side 3/8

Sikkerhedsdatablad

Revision: 19.11.2020

i henhold til 1907/2006/EF, artikel 31 
Trykdato 19.11.2020

Handelsnavn: METAFLUX 75-01 Rustfri Stålpleje NSF

· 6.4 Henvisning til andre afsnit
Se afsnit 7 for information om sikker håndtering.
Se afsnit 8 for information om personlige værnemidler.
Se afsnit 13 for oplysninger om bortskaffelse.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Åbn og behandl beholderen med forsigtighed.
Holdes væk fra varme og direkte sollys.
Undgå indånding og kontakt med huden og øjnene.

· Information om brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Trykbeholder: beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C, dvs. elektrisk
lys. Må ikke gennembores eller brændes, heller ikke efter brug.
Spray ikke på åben ild eller glødende materiale.

· 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
· Opbevaring:
· Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Overhold officielle forskrifter for opbevaring af emballager med trykbeholdere.
· Oplysninger om opbevaring i et fælles lager: Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
· Yderligere information om opbevaringsbetingelser:

Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Beskyt mod varme og direkte sollys.

· Anbefalet opbevaringstemperatur: 15 - 35°C, max. 50°C
· 7.3 Specifik slutanvendelse Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· Yderligere information om design af tekniske anlæg: Ingen yderligere data; se punkt 7.

· 8.1 Kontrolparametre
· Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen:

106-97-8 butan
WEL (Storbritsnnien) Korttidsværdi: 1810 mg/m3, 750ppm
Langtidsværdi: 1450 mg/m3, 600 ppm
Carc (hvis mere end 0,1 % buta-1,3-dien)

· Yderligere information: De lister, der var gældende under udarbejdelsen, blev brugt som grundlag.

· 8.2 Eksponeringskontrol
· Personligt beskyttelsesudstyr:
· Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger: Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning.
· Åndedrætsværn:

Brug passende åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.
Filter P2

· Beskyttelse af hænder:
· Handskemateriale Hvis kontaminering er mulig, brug handsker lavet af nitril i henhold til EN 374
· Handskematerialets gennemtrængningstid > 480 min / 0,4 mm tykkelse
· Øjenbeskyttelse: Ikke påkrævet.
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* AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
· Generel information
· Udseende:

Form: Aerosol
Farve: Farveløs

· Lugt: Genkendelig
· Lugttærskel: Ikke bestemt.

· pH-værdi:

· Ændring i tilstand
Smeltepunkt/frysepunkt:
Startkogepunkt og kogeområde: -44°C

· Flammepunkt:

· Antændelighed (fast stof, gas):

· Antændelsestemperatur:

· Nedbrydningstemperatur:

· Selvantændelsestemperatur:

· Eksplosive egenskaber:

· Eksplosionsgrænser:
Nederste:
Øverst:
Tryk (20 grader)

Ikke anvendelig.

Ubestemt.

-97°C
bekymring for drivmidlet

Ikke anvendelig.

365°C

Ikke bestemt.

Produktet er ikke selvantændeligt.

Risiko for sprængning ved temperaturer > 50°C. Beskadigelse af beholderen 
kan føre til dannelse af eksplosive blandinger af gas/dampe med
luft.

1,5 vol %
10,9 vol %
3,0-5,0bar

· Massefylde ved 20°C:

· Opløselighed i/blandbarhed med
vand:

· Opløsningsmiddelindhold:
Organiske opløsningsmidler:
VOC (EF)

· 9.2 Andre oplysninger

· Yderligere information

0,633 g/cm³

Ikke blandbar eller svær at blande.

0,0 %
70 %
442,5 g/l = 0,177 kg/400 ml
Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

Dampe er tungere end luft.

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

· 10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 10.2 Kemisk stabilitet
· Termisk nedbrydning/forhold, der skal undgås: Fare for sprængning ved temperaturer >50°C.
· 10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Ved brug eller tilfældig frigivelse er dannelsen af   eksplosive damp-/luftblandinger mulig.
· 10.4 Forhold, der skal undgås Temperaturer >50°C
· 10.5 Materialer, der skal undgås: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.
· Yderligere information: Stabil til en opbevaringstid på min. 24 måneder
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* PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

· 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
· Akut toksicitet Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
· LD/LC50-værdier, der er relevante for klassificering:

106-97-8 butan
Inhalativ LC50/4 h 658 mg/l (rotte)

74-98-6 propan
Inhalativ LC50/4 h >20 mg/l (rotte)

LC50 /15 min 1.443 mg/l (rotte)

75-28-5 isobutan (<0,1 % butadien)
Inhalativ LC50/4 h >20 mg/l (rotte)

· Primær irritationsvirkning:
· Hudætsning/-irritation Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
· Alvorlig øjenskade/øjenirritation Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
· Respiratorisk eller hudsensibilisering Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
· CMR-effekter (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)
· Kimcellemutagenicitet Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
· Kræftfremkaldende egenskaber Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
· Reproduktionstoksicitet Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
· STOT-enkelt eksponering Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
· STOT-gentagen eksponering Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

· Aspirationsfare Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

PUNKT 12: Økologisk information

· 12.1 Toksicitet
· Akvatisk toksicitet: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 12.4 Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· Yderligere økologiske oplysninger:
· Generelle bemærkninger: Generelt ikke farligt for vand
· 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke relevant.
· vPvB: Ikke relevant.
· 12.6 Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* PUNKT 13: Bortskaffelse

· 13.1 Metoder til affaldsbehandling
· Anbefaling

tomme dåser: materialegenbrug
fyldte dåser: Fjern i overensstemmelse med lokale regler

· Europæisk affaldskatalog
16 00 00 AFFALD, DER IKKE ANDET ER SPECIFICERT I LISTE
16 05 00 gasser i trykbeholdere og kasserede kemikalier

16 05 04* gasser i trykbeholdere (inklusive haloner), der indeholder farlige stoffer
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(Fortsat fra side 5)

· Urenset emballage:
· Anbefaling: Bortskaffelse skal ske i henhold til myndighedernes forskrifter.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

· 14.1 UN-nummer
· ADR, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 UN-forsendelsesnavn
· ADR 1950 AEROSOLER
· IMDG AEROSOLLER
· IATA AEROSOLER, brandfarlige

· 14.3 Transportfareklasse(r)

· ADR

2 5F gasser.
2.1

· Klasse
· Etiket

· IMDG, IATA

2.1
2.1

· Klasse
· Etiket

· 14.4 Pakningsgruppe
· ADR, IMDG, IATA

· 14.5 Miljøfarer:
· Havforurenende stof:

· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
· Farekode (Kemler):
· EMS nummer:
· Opbevaringskode

· Adskillelseskode

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

· Transport/Yderligere information:

· ADR
· Begrænsede mængder (LQ)

Ugyldig

Ingen

Advarsel: Gasser.
-
FD,SU
SW1 Beskyttet mod varmekilder.
SW22 Til AEROSOLER med en maksimal kapacitet på 1 liter:
Kategori A. For AEROSOLER med en kapacitet over 1 liter:
Kategori B. For AFFALDSAEROSOLER: Kategori C, klar
af beboelsesrum.
SG69 For AEROSOLER med en maksimal kapacitet på 1 liter:
Adskillelse som for klasse 9. Stow "adskilt fra" klasse 1
undtagen division 1.4. Til AEROSOLER med en kapacitet
over 1 liter: Adskillelse som for passende
underopdeling af klasse 2. For AFFALDSAEROSOLER:
Adskillelse som for den relevante underopdeling af klasse 2.

Ikke anvendelig.

1L
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· Undtaget mængder (EQ) Kode: E0
Ikke tilladt som Undtaget Mængde

· Transportkategori 2
· Tunnelrestriktionskode D
· Bemærkninger: Transport som "BEGRÆNSET MÆNGDER" iflg

3.4 ADR er mulig.
Sålmærkning: Skilt for "Limited Quantities" (rhombus
med to sorte kanter)
Indtastning i transportdokumentet: Transport
efter kapitel 3.4 ADR
Tunnelkategori "E" i tilfælde af en belastning på 8000 kg (rbrutto

· IMDG
· Begrænsede mængder (LQ)
· Undtaget mængder (EQ)

· FN "Model Regulation":

vægt) eller mere.

1L
Kode: E0
Ikke tilladt som Undtaget Mængde

UN 1950 AEROSOLER, 2.1

* PUNKT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger

· 15.1 Sikkerhed, sundhed og miljøbestemmelser/lovgivning specifik for stoffet eller blandingen

· Direktiv 2012/18/EU
· Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af   ingredienserne er anført.
· Seveso kategori P3a BRANDFARLIGE AEROSOLER
· Kvalificerende mængde (tons) til anvendelse af lavere krav 150 t
· Kvalificerende mængde (tons) til anvendelse af krav på det øvre niveau 500 t

· Nationale regler:

· Oplysninger om begrænsning af brug:
Ansættelsesrestriktioner vedrørende unge skal overholdes.
Beskæftigelsesrestriktioner vedrørende gravide og ammende kvinder skal overholdes.

· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette skal dog ikke udgøre en garanti for evt
specifikke produktegenskaber og må ikke etablere et juridisk gyldigt kontraktforhold.

· Relevante sætninger
H220 Yderst brandfarlig gas.
H280 Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.

· Forkortelser og akronymer:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (regulativer vedr.
International transport af farligt gods med jernbane)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (europæisk overenskomst vedrørende den internationale
Transport af farligt gods ad vej)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier
EINECS: Europæisk opgørelse over eksisterende kommercielle kemiske stoffer
ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer
CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling af American Chemical Society)
VOC: Flygtige organiske forbindelser (USA, EU)
LC50: Dødelig koncentration, 50 procent
LD50: Dødelig dosis, 50 procent
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig
vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende
Flam. Gas 1: Brandfarlige gasser – Kategori 1
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Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1
Trykke. Gas C: Gasser under tryk – Komprimeret gas
Trykke. Gas L: Gasser under tryk – Flydende gas

· * Data i forhold til den tidligere version ændret.

Trykdato 19.11.2020
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