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

1.  Produktidentifikator

1.3  Nødtelefonnummer

1.3  Nærmere  oplysninger  om  leverandøren  af  sikkerhedsdatabladet

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

Birmingham

Food  Grease  3H

Industriel
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Side:  1  
Revideret  udgave  nr.  7  

Udgivelsesdato:  23/01/23  

Afløser:  udgave  6

Nødnummer  Kommentar

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  

(EU)  2020/878

Land

Hovedbrugskategori:

Virksomhedsidentifikation:

National  Poisons  Information  Service

Anvendelse  af  stoffet/blandingen/blandingen:  

1.2.2  Anvendelser,  der  frarådes

Det  Forenede  Kongerige 0344-892  0111

BlandingProduktform:

Kun  til  professionel  brug

Dudley  Road

B18  7QH

Nødnummer:

1.2.1  Relevante  identificerede  anvendelser

Udstedelsesdato:  23/01/2023

Smøremidler,  fedt  og  slipprodukter

Adresse

(Birmingham  Centre)

Specifikation  for  industriel/professionel  brug:

Organisation/  Virksomhed

Kun  for  

sundhedspersonale

Industriel  brug,  professionel  brug

Handelsnavn:

Socco A/S

Egholmvej 8

7160 Tørring Danmark

www.socco.dk

socco@socco.dk

+45 7585 2323

Byens  Hospital

(Kun  Storbritannien)

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktkode:  ML-10105

FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

FOOD GREASE 3H

mailto:admin@brit-lube.com


:  Giv  aldrig  noget  gennem  munden  til  en  bevidstløs  person :  Lad  den  

berørte  person  indånde  frisk  luft.  Lad  offeret  hvile :  Vask  huden  med  rigeligt  

vand :  Skyl  straks  med  rigeligt  vand.  Søg  lægehjælp,  hvis  smerten,  blinken  

eller  rødmen  fortsætter.

-

Førstehjælpsforanstaltninger  efter  hudkontakt

-

Førstehjælpsforanstaltninger  efter  øjenkontakt:

Revideret  udgave  nr.  7

Fuldstændig  tekst  af  H-  og  EUH-sætninger:  se  afsnit  16

- -

Førstehjælpsforanstaltninger  efter  indtagelse

Udstedelsesdato:  23/01/2023

%

4.1  Beskrivelse  af  førstehjælpsforanstaltninger  

Førstehjælpsforanstaltninger  generelt  Førstehjælpsforanstaltninger  

efter  indånding

ProduktidentifikatorNavn

:  Skyl  munden.  Fremkald  IKKE  opkastning.  Få  akut  lægehjælp.

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

FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

Afsnit  2:  Fareidentifikation

2.1  Klassificering  af  stof  eller  blanding  Klassificering  i  henhold  til  

forordning  (EF)  nr.  1272/2008  (CLP)

Ikke  klassificeret  som  farlig

Fuldstændig  tekst  af  H-  og  EUH-sætninger:  se  afsnit  16

Uønskede  fysisk-kemiske,  menneskers  sundhed  og  miljøpåvirkninger

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

2.2  Mærkningselementer  

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

Ingen  mærkning  gældende

2.3  Andre  farer 

 Indeholder ingen  PBT/vPvB-stoffer  ÿ0,1  %vurderet  i  overensstemmelse  med  REACH  bilag  XIII .  Blandingen  indeholder  

ikke  stoffer,  der  er  optaget  på  listen,  der  er  oprettet  i  henhold  til  artikel  59(1)  i  REACH  for  at  have  hormonforstyrrende  egenskaber,  eller  er  ikke  identificeret  som  

havende  hormonforstyrrende  egenskaber  i  overensstemmelse  med  kriterierne  i  Kommissionens  delegerede  forordning  (EU)  2017/2100  eller  Kommissionens  forordning  

2018/605  ved  en  koncentration  på  eller  over  0,1  %

3. Sammensætning/oplysninger  om  ingredienser

3.1  Stoffer  Ikke  relevant

3.2  Blandinger

Denne  blanding  indeholder  ingen  stoffer,  der  skal  nævnes  i  henhold  til  kriterierne  i  afsnit  3.2  i  REACH  bilag  II

4.  Førstehjælpsforanstaltninger



miljø

Slukningsmidler

:  Forventes  ikke  at  udgøre  væsentlig  fare  under  forventede  forhold  ved  normal  brug.

Uegnede  slukningsmidler

:  Fej  eller  skovl  over  i  egnede  beholdere.  Saml  spild

Beskyttelse  til  under  brandslukning

FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

4.2  Vigtigste  symptomer  og  virkning,  både  akutte  og  forsinkede  Symptomer/virkninger

:  Skum,  Tørt  pulver,  Kuldioxid,  Vandspray,  Sand :  Brug  ikke  

højtryksvand :  Brug  vandspray  til  at  afkøle  beholdere

Revideret  udgave  nr.  7

:  Udstyr  oprydningspersonalet  med  ordentlig  beskyttelse.

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

6.1  Personlige  sikkerhedsforanstaltninger,  værnemidler  og  nødprocedurer  6.1.1.  For  ikke-beredskabspersonale  

Nødprocedurer  6.1.2.  For  nødhjælpspersonale  Beskyttelsesudstyr  Nødprocedurer

Omgivende  brande

:  Evakuer  unødvendigt  personale

Udstedelsesdato:  23/01/2023

5.3  Råd  til  brandmænd  

Brandslukningsvejledning

6.2  Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  Forhindrer  

udslip  til  kloakker  og  offentlige  vandveje.  Underret  myndighederne,  hvis  væske  kommer  i  kloakker  eller  offentlige  vandveje.  Undgå  frigivelse  til

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

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

:  Udsæt  ikke  for  åben  ild  eller  ild.  Rygning  forbudt.

:  Ventiler  området

6.3  Metoder  og  materiale  til  inddæmning  og  oprensning  Metoder  til  oprydning

:  Brug  vandspray  eller  tåge  til  at  køle  beholdere.  Vær  forsigtig,  når  du  bekæmper  enhver  

kemisk  brand.  Undgå  at  slukningsvand  kommer  ind  i  miljøet.

Forebyggelse

Afsnit  6:  Forholdsregler  over  for  udslip  ved  uheld

4.3  Angivelse  af  eventuel  øjeblikkelig  lægehjælp  og  særlig  behandling  nødvendig

Afsnit  5:  Brandslukningsforanstaltninger

5.2  Særlige  farer  i  forbindelse  med  stof  eller  blanding

5.1  Slukningsmidler
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FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

6.4  Henvisning  til  andre  punkter  Se  afsnit  8.  

Eksponeringskontrol  og  personlige  værnemidler

Afsnit  7:  Håndtering  og  opbevaring

7.1  Forholdsregler  for  sikker  håndtering  Forholdsregler  for  

sikker  håndtering :  Vask  hænder  og  andre  udsatte  områder  med  mild  sæbe  og  vand,  før  du  spiser,  drikker  eller  ryger,  og  når  du  forlader  arbejdet.

7.2  Betingelser  for  sikker  opbevaring,  herunder  uforenelighed  Opbevaringsbetingelser :  Må  kun  

opbevares  i  original  beholder.  Hold  beholderen  lukket,  når  den  ikke  er  i  brug.

Inkompatible  produkter :  Stærke  baser.  Stærke  syrer.

Inkompatible  materialer :  Antændelseskilder.  Direkte  sollys.

7.3  Specifik  slutanvendelse
Ingen  yderligere  information  tilgængelig

Afsnit  8:  Eksponeringskontrol/personlige  værnemidler

8.1  Kontrolparametre  8.1.1  Nationale  

erhvervsmæssige  eksponeringer  og  biologiske  grænseværdier  Ingen  

yderligere  information  tilgængelig

8.1.2  Anbefalede  overvågningsprocedurer  Ingen  

yderligere  information  tilgængelig

8.1.3  Dannet  luftforurening

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

8.1.4  DNEL  og  PNEC

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

8.1.5  Kontrolbånd

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

8.2  Eksponeringskontrol  8.2.1  

Passende  tekniske  kontrolforanstaltninger

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

8.2.2  Personlige  værnemidler  Personlige  

værnemidler  Undgå  al  unødvendig  eksponering  

Symbol(er)  for  personligt  værnemidler:



Revideret  udgave  nr.  7 Udstedelsesdato:  23/01/2023

:  Solid

:  Klar  gel

:  Egenskab

:  Ikke  tilgængelig

:  >  200oC

:  >  200oC

:  >  200oC

:  Ikke  tilgængelig

:  Ikke  tilgængelig

:  Materiale  uopløseligt  i  vand 

:  <0,90

:  0g/l

Lugt

Frysepunkt

Kogepunkt

Flammepunkt

Selvantændelsestemperatur 

Nedbrydningstemperatur  pH

Opløselighed  i  vand

Relativ  massefylde  ved  20oC

9.2.  Andre  oplysninger

9.2.1.  Oplysninger  om  fysiske  fareklasser 

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

9.2.2.  Andre  sikkerhedsegenskaber 

VOC  indhold

FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

8.2.2.1.  Beskyttelse  af  øjne  og  ansigt  

Øjenbeskyttelse: 

Kemiske beskyttelsesbriller  eller  sikkerhedsbriller  

8.2.2.2.  Beskyttelse  af  hud  Beskyttelse  

Anvend  beskyttelseshandsker.  Nitrilgummihandsker  

8.2.2.3.  Åndedrætsværn  

Åndedrætsværn:  Ikke  påkrævet  ved  normale brugsforhold  

8.2.2.4.  Termiske  farer

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

8.2.3  Miljøeksponeringskontrol

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

Andre  oplysninger:

Spis,  drik  eller  ryg  ikke  under  brug.

Afsnit  9:  Fysiske  og  kemiske  egenskaber

9.1.  Oplysninger  om  grundlæggende  fysiske  og  kemiske  egenskaber  

Tilstandsform

Farve



:  Ikke  klassificeret

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

:  Ikke  klassificeret

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

:  Ikke  klassificeret

:  Ikke  klassificeret

:  Ikke  klassificeret

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

:  Ikke  klassificeret

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

:  Ikke  klassificeret

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

:  Ikke  klassificeret

:  Ikke  klassificeret

:  Ikke  klassificeret

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

:  Ikke  klassificeret

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

Akut  toksicitet  (dermal)

Akut  toksicitet  (indånding)

Hudætsning/-irritation

Yderligere  Information

Alvorlig  øjenskade/øjenirritation

Yderligere  Information

Respiratorisk  eller  hudsensibilisering

Yderligere  Information

Kimcellemutagenicitet

Yderligere  Information

Kræftfremkaldende  egenskaber

Yderligere  Information

Reproduktionstoksicitet

Yderligere  Information

STOT  –  enkelteksponering

Yderligere  Information

STOT  –  gentagen  eksponering  
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FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

Afsnit  10:  Stabilitet  og  reaktivitet

10.1  Reaktivitet  Produktet  
er  ikke-reaktivt  under  normale  brugs-,  opbevarings-  og  transportforhold.

10.2  Kemisk  stabilitet
Stabil  under  normale  forhold.

10.3  Mulighed  for  farlige  reaktioner
Stabil  under  normale  forhold.

10.4  Forhold,  der  skal  undgås

Direkte  sollys.  Ekstrem  høje  og  lave  temperaturer.

10.5  Inkompatible  materialer
Stærke  syrer.  Stærke baser.

10.6  Farlige  nedbrydningsprodukter
Røg  -  Kulilte.  Carbondioxid.

Afsnit  11:  Toksikologiske  oplysninger

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



12.2  Persistens  og  nedbrydelighed

12.3  Bioakkumuleringspotentiale

12.4  Mobilitet  i  jord

12.5  Resultater  af  PBT-  og  vPvB-vurdering

Afsnit  12:  Økologisk  information

12.6  Hormonforstyrrende  egenskaber

FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

Ikke  etableret

og  symptomer

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

:  Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

Food  Grease  3H

Potentielle  negative  sundhedsvirkninger  for  mennesker

Yderligere  Information

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

:  Baseret  på  tilgængelig  dato  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt

12.1  Toksicitet  Økologi  

–  vand  Farlig  for

vandmiljøet,  kortsigtet  (akut)

Persistens  og  nedbrydelighed Ikke  etableret

:  Ikke  klassificeret

Yderligere  Information

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

:  Ikke  opløseligt  i  vand

Bioakkumuleringspotentiale

Udstedelsesdato:  23/01/2023Revideret  udgave  nr.  7

Aspirationsfare

Farlig  for  vandmiljøet,  Langsigtet  (kronisk)

11.2.2.  Andre  oplysninger

:  Ikke  klassificeret

Food  Grease  3H

11.2  Oplysninger  om  andre  farer  11.2.1.  Hormonforstyrrende  

egenskaber  Ingen  yderligere  information  tilgængelig

:  Ikke  klassificeret



Afsnit  13:  Bortskaffelse

Afsnit  14:  Transportoplysninger

FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

12.7  Andre  negative  virkninger

14.1.  FN-nummer  eller  ID-nummer

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Revideret  udgave  nr.  7

:  Undgå  udledning  til  miljøet

IATA

Ikke  reguleret

RID

13..1  Metoder  til  affaldsbehandling  Bortskaffelse  af  

produkt/emballage :  Bortskaffes  på  en  sikker  måde  i  overensstemmelse  med  lokale/nationale  regler  Økologi  –  affaldsmaterialer

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret  

14.4  Emballagegruppe  

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Yderligere  Information

IMDGADR

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

OG

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Udstedelsesdato:  23/01/2023

:  Undgå  udledning  til  miljøet

Ikke  reguleret  

14.2.  Ukorrekt  forsendelsesnavn  Ikke  

reguleret  14.3  

Transportfareklasse(r)

Ikke  reguleret

14.5  Miljøfarer

I  overensstemmelse  med  ADR/  IMDG/  IATA/  OG/  RID

Ikke  reguleret

Ikke  reguleret

Ikke  reguleretIkke  reguleret

Ingen  supplerende  information  tilgængelig

14.6  Særlige  forsigtighedsregler  for  brugeren.

Landtransport  Ikke reguleret  

Transport  ad søvejen  Ikke  reguleret  

Lufttransport  Ikke  reguleret

Transport  ad  indre  vandveje

Ikke  reguleret

Jernbanetransport

Ikke  reguleret

Afsnit  15:  Lovgivningsmæssige  oplysninger
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Produktanvendelse:

Andre  oplysninger

:  Kun  til  industriel  brug.  Smøremiddel

ANSVARSFRASKRIVELSE:

:  Ingen

DOKUMENTETS  SLUT.

:  Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EF)  nr.  1272/2008  af  16.  december  2008  om  klassificering,  

mærkning  og  emballering  af  stoffer  og  blandinger,  om  ændring  og  ophævelse  af  direktiv  67/548/EØF  og  

1994/45/EF  samt  ændring  af  Forordning  (EF)  nr.  1907/2006.

Udstedelsesdato:  23/01/2023

Data  kilder

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  (SDS)  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.

FOOD GREASE 3H

SIKKERHEDSDATABLAD  I  henhold  til  REACH-forordning  (EC)  1907/2006  ændret  forordning  (EU)  2020/878

15.1  Sikkerheds-,  sundheds-  og  miljøbestemmelser/lovgivning  specifik  for  stoffet  eller  blandingen 
 15.1.1.  EU  –  Forordninger

Indeholder  ingen  REACH-stoffer  med  bilag  XVII-begrænsninger
Indeholder  intet  stof  på  REACH-kandidatlisten
Indeholder  ingen  REACH  bilag  XIV-stoffer
Indeholder  ingen  stoffer  omfattet  af  Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EU)  nr.  649/2012  af  4.  juli  2012  om  eksport  og  import  af  kemikalier.

Indeholder  intet  stof  omfattet  af  Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EU)  nr.  2019/1021  af  20.  juni  2019  om  persistente  organiske  miljøgifte.

Indeholder  intet  stof  omfattet  af  Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EU)  nr.  1005/2009  af  16.  september  2009  om  stoffer,  der  nedbryder  ozonlaget.

Indeholder  intet  stof,  der  er  underlagt  Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EU)  2019/1148  af  20.  juni  2019  om  markedsføring  og  brug  af  

sprængstofprækursorer. :  0  g/l

VOC  indhold

Indeholder  intet  stof  omfattet  af  Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EF)  273/2004  af  11.  februar  2004  om  fremstilling  og  markedsføring  af  visse  stoffer,  der  

anvendes  til  ulovlig  fremstilling  af  narkotiske  og  psykotrope  stoffer

stoffer.

15.1.2.  Nationale  regler

Ingen  yderligere  information  tilgængelig

15.2  Kemikaliesikkerhedsvurdering
 Der  er  ikke  udført  kemikaliesikkerhedsvurdering

Afsnit  16:  Andre  oplysninger




