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

1.1. Produktidentifikator 
Produktets form : Blanding 
Handelsnavn : TRIPAK BENSINBOOSTER 
 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 
Vigtigste anvendelseskategori : Brændstofadditiver 
 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 
Ingen tilgængelige oplysninger 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

 

1.4. Nødtelefon 
Nødtelefonnummer : 112 (24 timers service) - der gælder for EU-landene 
 
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til Forordning (EU) 2015/830 (Bilag II 
til REACH) 
Brandfarlige væsker, Kategori 2 H225    
Akut toksicitet (oral), Kategori 4 H302    
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 H319    
Reproduktionstoksicitet, Kategori 2 H361fd    
Specifik målorgantoksicitet — enkelt 
eksponering, Kategori 3, narkose 

H336    

Specifik målorgantoksicitet — enkelt 
eksponering, Kategori 2 

H371    

    

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16 
 

 
 

 
  

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 
Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning  
Farepiktogrammer (CLP) : 

 
GHS02 

 
GHS07 

 
GHS08 

   

Signalord (CLP) : Fare 
Farlige indholdsstoffer : Propan-2-ol; Toluen; Methanol 
Faresætninger (CLP) : H225 - Meget brandfarlig væske og damp 

H302 - Farlig ved indtagelse 
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation 
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed 
H361fd - Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn 
H371 - Kan forårsage organskader (centralnervesystem) (ved indånding) 

Sikkerhedssætninger (CLP) : P201 - Indhent særlige anvisninger før brug 
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 
Rygning forbudt 
P280 - Bær øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse, beskyttelsestøj, beskyttelseshandsker 
P301+P312 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en 
GIFTINFORMATION 

AB Sweden Oil Technology
Hotellvägen 5
793 41 Insjön
Tfn: +46 (0)247-400 65
e-mail: Info@tripak.se
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P308+P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp 
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i et indsamlingssted for farligt affald eller specialaffald i 
henhold til de lokale, regionale,nationale og/eller internationale bestemmelser 

 
 

   
 
 

 

2.3. Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen 
Ingen tilgængelige oplysninger 
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 
Ikke relevant 
 

 

3.2. Blandinger 
 
 
 

 
 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP] 

Ethanol 
 

(CAS nr) 64-17-5 
(EC-nummer) 200-578-6 
(EC Index nummer) 603-002-00-5 
(REACH-nr) 01-2119457610-43-XXXX 

30 - 70 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

Propan-2-ol 
 

(CAS nr) 67-63-0 
(EC-nummer) 200-661-7 
(EC Index nummer) 603-117-00-0 

20 - 50 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Methanol 
 

(CAS nr) 67-56-1 
(EC-nummer) 200-659-6 
(EC Index nummer) 603-001-00-X 
(REACH-nr) 01-2119433307-44 

1 - 9 Flam. Liq. 2, H225 
Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 3 (Dermal), H311 
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), 
H331 
STOT SE 1, H370 

Toluen 
 

(CAS nr) 108-88-3 
(EC-nummer) 203-625-9 
(EC Index nummer) 601-021-00-3 
(REACH-nr) 01-2119471310-51 

< 5 Flam. Liq. 2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
Repr. 2, H361d 
STOT SE 3, H336 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 

 

Specifikke koncentrationsgrænser: 
Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgrænser 
Methanol (CAS nr) 67-56-1 

(EC-nummer) 200-659-6 
(EC Index nummer) 603-001-00-X 
(REACH-nr) 01-2119433307-44 

( 3 =<C < 10) STOT SE 2, H371 
(C >= 10) STOT SE 1, H370 

 
 
 

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 
  
 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælp generelt : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis 

etiketten, hvis det er muligt. 
Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter 

vejrtrækningen. Hvis personen er bevidstløs, lægges han/hun i aflåst sideleje, og der søges 
læge. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Skyl/brus huden med vand. Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Vask forsigtigt med rigeligt 
sæbe og vand. Hvis hudirritationen er vedvarerende, søg lægehjælp. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Søg 
derefter øjenlæge. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden grundigt med vand. Fremkald IKKE opkastning. I tilfælde af ubehag ring til en 
giftinformation eller en læge. 

 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer/virkninger : Kan forårsage organskader (centralnervesystem). 
Symptomer/virkninger efter indånding : Eksponering for dampe af organiske opløsningsmidler over de angivne grænseværdier kan 

have skadelige virkninger på helbredet, såsom: Svimmelhed, hovedpine, kvalme. 
Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Forårsager hudirritation. 
Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenskade. 
Symptomer/virkninger efter indtagelse : Aspirationsfare. Indtagelse af blot en ringe mængde af dette produkt medfører en alvorlig 

sundhedsfare. 
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4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Giv symptomatisk behandling. Indtagelse af væsken kan forårsage aspiration i lungerne og risiko for kemisk lungebetændelse. Fremkald ikke 
opkastning. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 
Egnede slukningsmidler : Skum. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Sand. 
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Brandfare : Brandfarlig væske og damp. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. 
Eksplosionsfare : Kan danne antændelige/eksplosive damp/luft-blandinger. Dampene er tungere end luft og kan 

bevæge sig over store afstande til en antændelseskilde, hvorefter flammen kan slå tilbage til 
kilden af dampene. Dette materiale kan oplades elektrostatisk ved bestygning eller berøring og 
antændes ved statisk udladning. 

 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Brandforebyggende foranstaltninger : Evakuer området. 
Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved 

bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. 
Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Almene forholdsregler : Fjern alle antændelseskilder. Træf særlige forholdsregler for at undgå statisk elektricitet. Må 

ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt. 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 
Beskyttelsesudstyr : For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige 

værnemidler. 
Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale. Fjern antændelseskilder og udluft lokalerne. 

6.1.2. For indsatspersonel 
Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr. Undgå indånding af 

pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 
Nødprocedurer : Udluft området. Fjern antændelseskilder og udluft lokalerne. 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Til tilbageholdelse : Spild inddæmmes med diger eller absorptionsmidler for at forhindre udledning til kloak eller 

vandløb. 
Rengøringsprocedurer : Spildt væske opsamles med et tørt absorptionsmiddel, fx tørt sand/tør vermiculit/tør jord. Udslip 

opsamles. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. 
Andre oplysninger : Saml alt affald op i egnede og mærkede beholdere og bortskaf det i henhold til de gældende 

lokale bestemmelser. 
 

6.4. Henvisning til andre punkter 
1.4. Nødtelefon. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. Vedrørende bortskaffelsen af rester henvises til afsnit 13: "Forhold vedrørende 
bortskaffelse". 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Yderligere farer under behandlingen : Håndteringen af produktet kan forårsage ophobning af statisk elektricitet. Brug passende 

jordingsmetoder. Tomme beholdere skal håndteres med forsigtighed på grund af 
tilbageværende antændelige dampe. 

Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå indånding af pulver, røg, tåge, damp, gas. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for 
at forhindre dannelsen af dampe. Må ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt. 
Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Vask hænderne og andre eksponerede 
steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets 
ophør. 

Hygiejniske foranstaltninger : Øjenbrusere og sikkerhedsbrusere skal  være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor 
eksponering kan forekomme. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette 
produkt. Vask hænder grundigt efter brug. 

 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Tekniske foranstaltninger : Følg egnede jordingsprocedurer for at undgå statisk elektricitet. Beholder og modtageudstyr 

jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- udstyr. 
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Lagerbetingelser : Må kun opbevares i originalbeholderen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra: 
Opbevares på et brandsikkert sted. Hold beholderen tæt lukket. 

Uforenelige produkter : Stærke baser. Stærke syrer. 
Uforenelige materialer : Antændelseskilder. Direkte sollys. Varmekilder. 
 

7.3. Særlige anvendelser 
Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Kontrolparametre 
 

Ethanol (64-17-5) 
Danmark Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 1900 mg/m³ 

Danmark Grænseværdier (langvarig) (ppm) 1000 ppm 

Danmark Grænseværdier (kort varige) (mg/m³) 3800 mg/m³ 

Danmark Grænseværdier (kort varige) (ppm) 2000 ppm 
 

propan-2-ol (67-63-0) 
Danmark Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 490 mg/m³ 

Danmark Grænseværdier (langvarig) (ppm) 200 ppm 

Danmark Grænseværdier (kort varige) (mg/m³) 980 mg/m³ 

Danmark Grænseværdier (kort varige) (ppm) 400 ppm 
 

toluen (108-88-3) 
EU IOELV TWA (mg/m³) 192 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm 
EU IOELV STEL (mg/m³) 384 mg/m³ 
EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm 
Danmark Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 94 mg/m³ 

Danmark Grænseværdier (langvarig) (ppm) 25 ppm 
 

Methanol (67-56-1) 
EU Lokalt navn Methanol 
EU IOELV TWA (mg/m³) 260 mg/m³ 
EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm 
EU Noter skin 
Danmark Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 260 mg/m³ 

Danmark Grænseværdier (langvarig) (ppm) 200 ppm 
 

 
 
 
 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for tilstrækkelig ventilation. 

Personlige værnemidler: 

Anvend de påkrævede personlige værnemidler. 
   

Beskyttelse af hænder: 

Bær handsker i henhold til EN 374, som er resistente overfor opløsningsmidler 
 

Beskyttelse af øjne: 

Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller 
 

Beskyttelse af krop og hud: 

Ikke påkrævet ved normal brug. Fjern forurenede klæder og sko 
  

Åndedrætsbeskyttelse: 

Hvis brugen af produktet indebærer risiko for eksponering ved indånding, anbefales åndedrætsværn. Bær åndedrætsbeskyttelseshalvmaske ifølge 
EN140 med filtertype A/P2 eller bedre 
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Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

Andre oplysninger: 

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Indånd ikke 
pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Tilstandsform : Væske 

  

Farve : Farveløst. 
  

Lugt : petroleumsagtig lugt. 
  

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
  

pH : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
  

Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : > 35 °C 
  

Flammepunkt : < 21 °C 
  

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data 
  

Damptryk : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data 
  

Opløselighed : Ingen tilgængelige data 
  

Log Pow : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 
 
 

 

9.2. Andre oplysninger 
Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
Stabilt under de i afsnit 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 
Brandfarlig væske og damp. Kan danne antændelige/eksplosive damp/luft-blandinger. 
 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Kan danne letantændelige eller eksplosive gas- eller dampblandinger. 
 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Direkte sollys. Åben ild. Undgå udladninger af statisk elektricitet. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer. 
 

10.5. Materialer, der skal undgås 
Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxidationsmidler. Produktet kan angribe visse typer af plastik, gummi og belægninger. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid). Kan udvikle antændelige gasser. 
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Akut toksicitet (oral) : Oral: Farlig ved indtagelse. 
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret 
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret 
 

ATE CLP (oral) 856,6193311956 mg/kg kropsvægt 
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Ethanol (64-17-5) 
LD 50 oral rotte 7060 mg/kg 
LC50 inhalering rotte (mg/l) 124,7 mg/l/4 timer 

 

Propan-2-ol (67-63-0) 
LD 50 oral rotte 1870 mg/kg 
LD 50 hud kanin 4059 mg/kg 
LC50 inhalering rotte (mg/l) 72,6 mg/l 

 

Toluen (108-88-3) 
LD 50 hud kanin > 5000 mg/kg 
LD50, hud > 5000 mg/kg 
LC50 indånding rotte (støv/tåge - mg/l/4h) > 20 mg/l/4 timer 

 

Methanol (67-56-1) 
LD 50 oral rotte 1187 - 2769 mg/kg 
LD 50 hud kanin 17100 mg/kg 
LC50 indånding rotte (dampe - mg/l/4h) 128,2 

 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 
Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation. 
Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret 

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret 
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret 
 

 

Reproduktionstoksicitet : Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn. 
 

 
 
 
 
 

Enkel STOT-eksponering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage organskader (centralnervesystem) 
(ved indånding). 

 

 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 
 

 

Toluen (108-88-3) 
NOAEL (oral, rotte, 90 dage) 1250 mg/kg kropsvægt/dag 21 dage 
NOAEC (indånding, rotte, gas, 90 dage) 625 ppmv/6h/dag 21 dage 

 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 
 

  
 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 
Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret 
Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret 
 

 

Ethanol (64-17-5) 
LC50 fisk 1 12,0 - 16,0 ml/l (96 h - Oncorhynchus mykiss [static]) 
LC50 fisk 2 > 100 mg/l (96 h - Species: Pimephales promelas [static]) 
EC50 Daphnia 1 9268 - 14221 mg/l (48 h - Species: Daphnia magna) 
EC50 Daphnia 2 2 mg/l (48 h - Species: Daphnia magna [Static]) 
EC50 andre vandorganismer 2 5800 (Bacteria) ( Rajini, et al., 1989, 4h) 
NOEC kronisk, fisk 245 mg/l (QSAR, 30d) 
NOEC kronisk, skaldyr 9,6 mg/l (Daphnia) (Mount & Norberg, 1984, 9d) 

 

propan-2-ol (67-63-0) 
LC50 fisk 1 9640 mg/l 96 timer 
LC50 fisk 2 11130 mg/l 96 timer 
LC50 andre vandorganismer 1 > 10000 mg/l 24 timer - dafnier 
EC50 Daphnia 1 13299 mg/l 48 timer-dafnier 

 

toluen (108-88-3) 
LC50 fisk 1 2,6 mg/l 96 timer 
LC50 fisk 2 6,3 mg/l 96 timer 
EC50 Daphnia 1 1 mg/l 24 timer 
EC50 Daphnia 2 3,4 mg/l 48 timer 
ErC50 (alger) 2,2 mg/l 72 timer-Alger 
ErC50 (andre vandplanter) 3,9 mg/l 21 dage 
NOEC (akut) 0,96 mg/l 21 dage-dafnier 
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toluen (108-88-3) 
NOEC (kronisk) 1,3 mg/l Fisk 

 

Methanol (67-56-1) 
LC50 fisk 1 28100 mg/l Pimephales promelas 
LC50 fisk 2 20100 mg/l Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) 
EC50 Daphnia 1 > 10000 mg/l 
EC50 [Algae, 72h 1 ≈ 22000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata  
NOEC kronisk, fisk 7900 mg/l 

 
 
 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
 

Ethanol (64-17-5) 
Persistens og nedbrydelighed Hurtig bionedbrydelighed. 

 

propan-2-ol (67-63-0) 
Persistens og nedbrydelighed Hurtig bionedbrydelighed. 

 

toluen (108-88-3) 
Persistens og nedbrydelighed Hurtig bionedbrydelighed. 

 

Methanol (67-56-1) 
Persistens og nedbrydelighed Hurtig bionedbrydelighed. 

 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 

Ethanol (64-17-5) 
Log Pow -0,32 
Log Kow -0,35 (Shake Flask method OECD 107) 
Bioakkumuleringspotentiale Ringe bioakkumuleringspotentiale. 

 

propan-2-ol (67-63-0) 
Log Pow 0,05 ved 25 ° C 

 

toluen (108-88-3) 
Log Pow 2,73 
Bioakkumuleringspotentiale Ringe bioakkumuleringspotentiale. 

 

Methanol (67-56-1) 
BCF fisk 1 < 10 
Log Pow -0,77 
Bioakkumuleringspotentiale Ringe bioakkumuleringspotentiale. 

 

12.4. Mobilitet i jord 
 

Methanol (67-56-1) 
Mobilitet i jord 0,13 - 1 

 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
 

Komponent  
toluen (108-88-3) Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII. 
 (67-56-1) Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII. 

 
 

12.6. Andre negative virkninger 
Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 
National lovgivning (affald) : Bortskaffelse af indholdet / beholderen at overholde gældende lokale, nationale og 

internationale regulativer. Tomme beholdere genbruges, genanvendes eller bortskaffes i 
henhold til de lokale bestemmelser. 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. 
Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsbortskaffelsesanlæg. 

Andre farer : Tomme beholdere skal håndteres med forsigtighed på grund af tilbageværende antændelige 
dampe. 

Miljø - affald : Undgå udledning til miljøet. 
EAK-kode : 14 06 03* - Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger 
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HP-kode : H3-A - »letantændelig«:  
— flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 21 °C (herunder yderst 
letantændelige væsker)  
— stoffer og præparater, som ved kontakt med luften ved normal temperatur og uden 
energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes   
— faste stoffer og præparater, som let kan antændes ved kortvarig påvirkning fra en 
antændelseskilde, og som efter dennes fjernelse fortsætter med at brænde eller gløde  
— gasformige stoffer og præparater, som kan antændes i luften under normalt tryk   
— stoffer og præparater, som ved kontakt med vand eller fugtig luft udvikler letantændelige 
gasser i farlige mængder 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

I overensstemmelse med ADR / IATA / IMDG / RID 
 

ADR IMDG IATA RID 
14.1. FN-nummer 
1993 1993 1993 1993 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 
BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. Flammable liquid, n.o.s. BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. 
Beskrivelse i transportdokument 
UN 1993 BRANDFARLIG 
VÆSKE, N.O.S., 3, III, (D/E), 
MILJØFARLIGT 
 

UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S., 3, III, MARINE 
POLLUTANT/ENVIRONMENTALL
Y HAZARDOUS 
 

UN 1993 Flammable liquid, n.o.s., 
3, II, ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
 

UN 1993 BRANDFARLIG 
VÆSKE, N.O.S., 3, II, 
MILJØFARLIGT 
 

14.3. Transportfareklasse(r) 
3 3 3 3 

     
14.4. Emballagegruppe 
II II II II 
14.5. Miljøfarer 
Miljøfarlig : Ja Miljøfarlig : Ja 

Marin forureningsfaktor : Ja 
Miljøfarlig : Ja Miljøfarlig : Ja 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

- Vejtransport 
  

Klassificeringskode (ADR)  : F1  
Særlige bestemmelser (ADR) : 274 
Begrænsede mængder (ADR) : 0 
Undtaget mængder (ADR) : E3 
Emballeringsforskrifter (ADR) : P001 
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP7, MP17  
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere 
(ADR) 

: T11 

Særlige bestemmelser for flytbare tanke og 
bulkcontainere (ADR) 

: TP1, TP27 

Tankkode (ADR) : L4BN 
Køretøj til tanktransport : FL 
Transportkategori (ADR) : 1 
Særlige bestemmelser for transport - 
Gennemførelse (ADR) 

: S2, S20 

Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 33  
Orange identifikationsbånd : 

 
Tunnelrestriktionskode (ADR) : D/E  

- Søfart 
  

Ingen tilgængelige data 
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- Luftfart 
  

Ingen tilgængelige data 

- Jernbane transport 
  

Ingen tilgængelige data 
 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 
Ikke relevant 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

15.1.1. EU-regler 
 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 
 

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nationale regler 
 
 

 
 

Danmark 
Brandfareklasse : Klasse I-1 
En oplagsenhed : 1 liter 
Internationale aftaler : F <Flam. Liq. 2>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige 

væsker skal følges. 
Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Må ikke bruges af unge under 18 år 

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan 
indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) 
Ved brug og bortskaffelse skal kravenefra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger 
til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges 

 

 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer i blandingen 
Toluen 
Methanol 

  

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

 
 

 
 

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 
Acute Tox. 3 (Dermal) Akut toksicitet (dermal), Kategori 3 
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) Kategori 3 
Acute Tox. 3 (Oral) Akut toksicitet (oral), Kategori 3 
Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, Kategori 1 
Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 
Flam. Liq. 2 Brandfarlige væsker, Kategori 2 
Repr. 2 Reproduktionstoksicitet, Kategori 2 
Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, Kategori 2 
STOT RE 2 Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, Kategori 2 
STOT SE 1 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 1 
STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, narkose 
H225 Meget brandfarlig væske og damp 
H301 Giftig ved indtagelse 
H302 Farlig ved indtagelse 
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene 
H311 Giftig ved hudkontakt 
H315 Forårsager hudirritation 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation 
H331 Giftig ved indånding 
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed 
H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn 
H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn 
H370 Forårsager organskader 
H371 Kan forårsage organskader 
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H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering 
 

Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:
  

Flam. Liq. 2 H225 På grundlag af forsøgsdata 
Acute Tox. 4 (Oral) H302 Beregningsmetode 
Eye Irrit. 2 H319 Beregningsmetode 
Repr. 2 H361fd Beregningsmetode 
STOT SE 3 H336 Beregningsmetode 
STOT SE 2 H371 Beregningsmetode 

 

 

 
 
SDS EU (REACH Bilag II) 
 
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en 
garanti for nogen specifik produktegenskab 
 


