
1.  IDENTIFIKATION  AF  STOFFET/BRUG/  VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

2.  FAREIDENTIFIKATION

CLP  –  Forordning  (EF)  nr.  1272/2008 Erstatter:  Revision  6

Brug:

Faresætninger:

I  nødstilfælde:  Brit-Lube  Limited,  Tlf.:  +44  (0)161  777  9970  E-mail :  info@brit-lube.com  www.mako-lube.com

Piktogrammer:

Handelsnavn:

Klassificering  under  CLP:

Varenummer:  ML-60103

Dato:  20/07/2020

Type  produkt:

Signalord:

Side:  1  
Revideret  udgave  nr.  7

Etiketelementer:

Virksomhedsidentifikation:

Sikkerhedssætninger:

Food-Tek  WD  penetrerende  spray

Socco A/S

Egholmvej 8, 7160 Tørring

Tlf: 7585 2323

socco@socco.dk

www.socco.dk

Aerosol  spray

Smøremiddel/slipmiddel

H222;  Ekstremt  brandfarlig  aerosol

H229;  Beholder  under  tryk  kan  briste,  hvis  den  opvarmes

Advarsel

H222;  Ekstremt  brandfarlig  aerosol

H229;  Beholder  under  tryk  kan  briste,  hvis  den  opvarmes

H413;  Kan  forårsage  langvarige  skadelige  virkninger  på  vandlevende  organismer

H315;  Kan  forårsage  hudirritation

GHS02:  Flamme

GHS07:  Forårsager  hudirritation

GHS09:  Farlig  for  vandmiljøet

P410+412:  Beskyttes  mod  sollys.  Må  ikke  udsættes  for  temperaturer  over  50°c

P251:  Må  ikke  gennembores  eller  brændes,  heller  ikke  efter  brug

P210:  Holdes  væk  fra  varme,  varme  overflader,  gnister,  åben  ild  og  andre  antændelseskilder.  

Rygning  forbudt

P211:  Spray  ikke  mod  åben  ild  eller  andre  antændelseskilder

P271:  Brug  udendørs  i  et  godt  ventileret  område

P501:  Bortskaf  indholdet/beholderen  i  overensstemmelse  med  lokale/nationale  regler

Food  Tek  WD  Penetrating  Spray  –  Aerosol
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SIKKERHEDSDATABLAD



5.  BRANDBEKÆMPELSE

6.  FORHOLDSREGLER  OVER  FOR  UDSLIP  VED  UHELD

7.  HÅNDTERING  OG  OPBEVARING

4.  FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

3.  SAMMENSÆTNING /  OPLYSNINGER  OM  INGREDIENSER

Arbejdspladseksponeringsgrænse

Fremkald  ikke  opkastning.  Få  lægehjælp

50-70  %

Slukningsmidler

Uegnede  slukningsmidler

Undgå  kontakt  med  hud  og  øjne.  Rengøringspersonale  skal  bære  passende  beskyttelsesudstyr.

Forhindre  indtrængen  til  kloakker  og  offentlige  vandveje.  Underret  myndighederne,  hvis  produktet  kommer  

i  kloakker  eller  offentligt  vand

Opbevares  i  tæt  lukkede  beholdere,  væk  fra  varme,  gnister,  åben  ild.  Opbevares  på  kølige,  tørre  og  godt  

ventilerede  områder.

Sørg  for  hurtig  fjernelse  fra  øjne,  hud,  tøj.  Vask  hænder  og  andre  udsatte  områder  med  mild  sæbe  og  vand,  før  

du  spiser,  drikker  eller  ryger,  forlader  arbejdet.  Opbevares  uden  for  rækkevidde

Kulbrinte  aerosol  drivmiddel  –  REACH  reg  nr:  Undtaget

Øjenkontakt

Trykke.  Gas:  H280

Gå  ikke  ind  i  brandområdet  uden  passende  beskyttelsesudstyr,  inklusive  åndedrætsværn.

Generelle  forholdsregler

Oprydningsmetoder

GENEREL

Beskyttelse  af  brandmænd

Miljømæssige  forholdsregler

af  børn.

68476-85-7

Brug  i  et  godt  ventileret  område.

Brug  ikke  højtryksvand

Indånding

Omgivende  brande

Absorberes  i  tør  jord  eller  sand.  Overfør  til  passende  beholder.

OPBEVARING

270-704-2

PBT/WEL  

stof  med  et  fællesskab

Procent

Vær  forsigtig,  når  du  går  ind  i  enhver  smøremiddel-  eller  kemisk  brand.

Skyl  øjet  med  rigeligt  vand.  Søg  lægehjælp,  hvis  ømhed  eller  rødme  fortsætter.

Kan  være  glat,  hvis  det  spildes.  Fjern  fra  antændelseskilder.  Indånd  ikke  røg  eller  dampe  fra  nedbrydning.

Sørg  for,  at  der  er  tilstrækkelig  ventilation.  Undgå  al  unødvendig  udsættelse  for  åben  ild  eller  potentiel  brandrisiko.  

Rygning  forbudt.

I  nødstilfælde:  Brit-Lube  Limited,  Tlf.:  +44  (0)161  777  9970  E-mail :  info@brit-lube.com  www.mako-lube.com

Farlige  ingredienser:

Flam.Gas  1:H220

fortsætter

Under  brandforhold  vil  der  være  farlige  dampe

CLP-klassificering

Brug  vandspray  til  at  afkøle  beholdere

Vask  huden  grundigt  med  mild  sæbe  og  vand.  Søg  lægehjælp  ved  ubehag

Alkoholbestandigt  skum,  pulver,  sand,  kuldioxid

Specifikke  farer

Særlige  procedurer

Personlige  forholdsregler

HÅNDTERING

CAS-nr.Einecs

Indtagelse

Hudkontakt
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9.  FYSISKE  OG  KEMISKE  EGENSKABER

10.  STABILITET  OG  REAKTIVITET

12.  ØKOLOGISKE  OPLYSNINGER

13.  BORTSKAFFELSE

8.  EKSPONERINGSKONTROL /  PERSONLIG  BESKYTTELSE

11.  TOKSIKOLOGISKE  OPLYSNINGER

af  brug.

Flammepunkt

Farve

Ingen  under  normale  forhold.

Farlige  egenskaber

Forventes  ikke  at  forhindre  en  betydelig  indåndingsfare  under  forventede  forhold  ved  normal  brug.  Indånding  af  

tåger  eller  dampe  ved  forhøjede  temperaturer  kan  forårsage  irritation  af  luftvejene  og  hoste

Gentagen  eller  langvarig  eksponering  kan  irritere  huden.

Uopløseligt  i  vand,  undgå  frigivelse  i  vandsystemer

Produktet  er  let  bioakkumulerbart

Åndedrætsværn

0,90

Øjenbeskyttelse

Farlige  nedbrydningsprodukter  Farlige  

reaktioner

Okulær

Brug  en  autoriseret  renovationsfirma.

Økologiske  effekter

Stærke  oxidationsmidler,  stærke  syrer,  stærke  baser

Dermal

I  overensstemmelse  med  lokale/nationale  forskrifter  kan  de  transporteres  til  affaldspladsen.

Generel

Bortskaffelsesmetode

I  nødstilfælde:  Brit-Lube  Limited,  Tlf.:  +44  (0)161  777  9970  E-mail :  info@brit-lube.com  www.mako-lube.com

I  tilfælde  af  gentagen  hudkontakt  skal  der  bæres  beskyttelsestøj.  Vask  ved  afslutningen  af  hvert  arbejdsskift  og  

før  spisning,  rygning  og  toiletbesøg.  Vask  hvis  huden  bliver  forurenet.  Fjern  alt  tøj,  der  bliver  forurenet

Farveløs

Uopløseligt  i  vand

Aerosol

Viskositet

Materialer,  der  skal  undgås

Spray  og  dampe  i  øjnene  kan  forårsage  irritation.

Bortskaffelse  af  brugt  emballage

Hudbeskyttelse

Intet  særligt  åndedrætsværn  anbefales  under  normale  forhold

Indtagelse

Forbrænding  vil  generere  røg,  kulilte,  kuldioxid

Relativ  tæthed

Indånding

Ikke-flygtig.  Forhindre  indtrængen  til  kloakker  og  offentlige  vandvejePå  produkt

Bioakkumulation

PERSONLIG  BESKYTTELSE

Under  brug  må  du  ikke  spise,  drikke  eller  ryge

Knap  mærkbart

Forhold,  der  skal  undgås

Indtagelse

Øjenbeskyttelse  er  kun  nødvendig,  hvor  produktet  kan  sprøjtes  eller  sprøjtes

Olieagtig

Lugt

>60°C

Ingen  under  normale  forhold.

Åben  ild,  brande

Gastrointestinal  irritation:  Symptomer  kan  omfatte  smerte,  mavebesvær,  kvalme,  opkastning  og  diarré.

Bortskaf  på  en  sikker  måde  i  overensstemmelse  med  lokale/nationale  regler

Bær  barrierecreme.  Bær  beskyttelsestøj  ved  gentagen  eller  længerevarende  kontaktHåndbeskyttelse

Fysisk  tilstand

Opløselighed  i  vand
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Forsendelsesnavn:

Produktanvendelse:

DOKUMENTETS  SLUT.

2.1

Der  er  ikke  foretaget  en  vurdering  af  stoffet  eller  blandingen  af  leverandøren

Aerosoler,  brandfarlige

ANSVARSFRASKRIVELSE:

UN1950

Ingen  tilgængelig  data

n/a

FN  nummer:

Udarbejdet  i  overensstemmelse  med  REACH

Specifikke  regler:  

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Globalt  harmoniseret  system  for  klassificering  og  mærkning  af  kemikalier  (GHS).  I  EU  er  det  verdensomspændende  GHS-system  implementeret  af  CLP-forordning  (EF)  

nr.  1272/2008.  Indeholder  kun  ingredienser,  der  er  opført  af  FDA.  NSF  H1  registreret.

Indholdet  og  formatet  er  i  overensstemmelse  med  følgende  direktiver:

I  nødstilfælde:  Brit-Lube  Limited,  Tlf.:  +44  (0)161  777  9970  E-mail :  info@brit-lube.com  www.mako-lube.com

Pakkegruppe:

Andre  oplysninger:

Kun  til  industriel  brug.  Smøremiddel

Transportklasse:
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14.  TRANSPORTOPLYSNINGER

15.  LOVGIVENDE  OPLYSNINGER  –  Sikkerhed,  sundhed  og  miljøbestemmelser

16.  ANDRE  OPLYSNINGER

Så  vidt  vi  ved,  er  oplysningerne  heri  nøjagtige.  Selvom  visse  farer  kan  beskrives,  kan  vi  ikke  forudsige,  at  disse  er  de  eneste  farer  eller  kombinationer  af  farer,  der  kan  eksistere  på  en  arbejdsplads.  

Dette  sikkerhedsdatablad  udgør  derfor  kun  en  del  af  en  risikovurdering  udført  af  eller  på  vegne  af  brugeren.  Betingelserne  for  håndtering,  opbevaring,  brug  eller  bortskaffelse  af  produktet  er  uden  for  

vores  kontrol.  Af  denne  og  andre  årsager  påtager  vi  os  ikke  ansvar  og  fraskriver  os  udtrykkeligt  ethvert  ansvar  for  tab,  skade  eller  udgifter,  der  opstår  som  følge  af  eller  på  nogen  måde  forbundet  med  

håndtering,  opbevaring,  brug  eller  bortskaffelse  af  dette  produkt.

Dette  sikkerhedsdatablad  blev  udelukkende  udarbejdet  til  det  angivne  produkt  og  bør  ikke  bruges  til  noget  andet  produkt.




