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1 Betegnelse på stoffet eller blandingen samt virksomheden 

Handelsnavn 

Kølevæske KF 23E 

Materialets anvendelse / tilberedning 

Antifrostpræparat til tilsvarende EWM-svejsesystemer 

Producent / leverandør 

EWM AG 

Vej 

Dr. Günter Henle Str. 8 

Nat.-kendet./ Postnr. / by 

D – 56271 Mündersbach 

Kontakt for tekniske oplysninger 

Anwendungstechnik (tlf. +49 (0) 2680/ 181-290 

Telefon / telefax / e-mail 

+49 (0)2680/ 181-335  / +49 (0)2680/ 181-244 / E-mail: qm@ewm.de 

Kontakt i skadestilfælde 

+49 (0)30 / 19240 afdeling for behandling af forgiftning – Institut for toksikologi (Berlin) 
 

 
 

2 Fareidentifikation 

Klassificeringen af blandingen KF 23E iht. direktiv (EF) nr. 1272/2008 

Farlige stoffer: Ethanol (Ethylalkohol) (indeks nr.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Signalord: OBS 

Advarselssymbol GHS02 

 

Brandfarlig væske, kategori 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 Brandfarlig væske og damp 

Klassificeringen af blandingen KF 23E iht. Rådets direktiv 67/548/EØF: 

Faresymbol: Angives ikke 

Farlige stoffer: Ethanol (Ethylalkohol) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 
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2.2 Mærkningselementer 

Klassificering af KF 23E-emballage iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 

Farlige stoffer: Ethanol (ethyl alkohol) (indeks nr.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Signalord: Advarsel 

Advarselssymbol GHS02 

 

Standardsætninger om fare 

H226 Brandfarlig væske og damp 

Anvisninger for sikker håndtering 

P210 Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Rygning forbudt. 

P233 Hold beholderen tæt lukket. 

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 

P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. 

Anvisninger for sikker håndtering – reaktion 

P303 + P361 + P353 Ved kontakt med huden (eller med håret: Tilsmudset tøj tages straks af). Skyl / brus 

huden med vand. 

Anvisninger for sikker håndtering – opbevaring 

P403 + P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 
 

2.3 Øvrige farer 

Skadelige virkninger på sundheden: 

Virker lokalt irriterende på huden og slimhinderne. Affedter huden, revnedannelse er mulig, hvilket er en 

indfaldsport for infektion. Ved øjenkontakt er en beskadigelse ikke udelukket. Dampene virker narkotiser-

ende, afhængig af koncentrationen og eksponeringstiden. Tegn på forgiftning: fornemmelsen af beruselse 

fulgt af hovedpine, følelse af feber, tryk i begge øjne (også i maveregionen), der observeres træthed, 

døsighed. 
 

Farlige virkninger på miljøet: 

Fordamper hurtigt ved udslip i det fri (særligt ved højere temperaturer). Dampene er tungere end luft og 

kan udbrede sig i terrænet langt fra udslipsstedet. Danner en eksplosiv blanding sammen med luft. 

Væske blandes ubegrænset med vand. Ved udløb af større mængder i vandet kan der over vandfladen 

danne sig en eksplosiv blanding af alkohol og luft. 
 

De mest alvorlige negative virkninger med henblik på de fysisk-kemiske egenskaber: 

Blandingen er kategoriseret og mærket som brandfarlig. I kontakt med luft kan der danne sig brandfarlige 

/ eksplosive blandinger. Dampene er tungere end luft, de samles tæt over jorden. De kan nå eventuelle 

antændingskilder og eksplodere. 
 

 
 

3 Sammensætning af / oplysninger om indholdsstoffer 

Kemisk karakteristik 

Ethanol denatureret i vandig opløsning 
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Farlige indholdsstoffer 

ETHANOL; EF-nr.: 200-578-6; CAS-nr.: 64-17-5, indeksnummer 603-002-00-5 

Indhold: < 24 %, synonymer: ethylalkohol, ethanol 

2-Methyl-1-propanol; EF-nr.: 201-148-0; CAS-nr.: 78-83-1, indeksnummer 603-108-00-1 

Indhold: ca. 0,45 %, synonymer: isobutanol, 2-Methylpropan-1-ol, iso-butanol, isobutylalkohol 

VAND; EF-nr. 231-791-2; CAS-nr. 7732-18-5 

Indhold: ca. 76 % 

Klassificering: bortfalder 
 

Klassificering af ren ethanol iht. direktiv (EF) nr. 1272/2008 

Signalord: Fare 

Advarselssymbol GHS02 

 

Brandfarlig væske, kategori 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 Brandfarlig væske og damp 

Klassificering af iso-butanol iht. direktiv (EF) nr. 1272/2008 

Signalord: Fare 

Advarselssymbol GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Brandfarlig væske, kategori 3 (Flam. Liq 3) 

Alvorlige øjenskader, kategori 1 (Eye Dam. 1) 

Irriterer huden, kategori 2 (Skin Irrit. 2) 

Specifik målorgantoksicitet (enkel eksponering), ka-

tegori 3 (STOT SE 3) 

H226 Brandfarlig væske og damp 

H318 Forårsager alvorlig øjenskade 

H315 Forårsager hudirritation 

H335+H336 Kan forårsage irritation af luftve-

jene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
 
 

Blandingen indeholder flere indholdsstoffer i en koncentration, der ikke har indflydelse på blandingens 

samlede klassificering. 
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4 Førstehjælp 

4.1 Førstehjælpsforanstaltninger: 

Generelle oplysninger 

Fjern straks tøj, der er forurenet med produktet. 

Efter indånding 

Sørg for frisk luft. 

Søg læge ved fortsatte gener. 

I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje. 

Efter hudkontakt 

Skyl straks med vand og sæbe og skyl grundigt efter. 

Ved vedvarende irritation opsøges læge. 

Efter øjenkontakt 

Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. 

Søg læge ved fortsatte gener. 

Efter indtagelse 

Skyl munden og drik rigeligt vand. 

Søg læge ved fortsatte gener. 

Oplysninger til lægen 

Der kan forekomme følgende symptomer: 

Hovedpine, omtågethed, svimmelhed, bevidstløshed, kvalme. 
 

 
 

5 Brandbekæmpelse 

Brandklasse B: stoffer, der er eller bliver flydende, egnede slukningsmidler 

CO2, slukningspulver, vandspraystråle. 

Større brande slukkes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum. 

Særlige risici ved stoffet, dets forbrændingsprodukter eller de gasser, der dannes 

Ved opvarmning eller ved brand kan der dannes giftige gasser (f.eks. kultilte). 

Særlige værnemidler: 

Brug åndedrætsværn, som er uafhængig af den omgivende luft. Brug heldragt. 
 

 
 

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 

Personlige sikkerhedsforanstaltninger 

Brug åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer på sikker afstand. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  

Undgå indtrængen i offentlig kloak eller det umiddelbare miljø. Ved indtrængen af større mængder i 

vandløb eller det offentlige kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes. 

Metode til rensning / optagelse 

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, 

savsmuld). 

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald iht. punkt 13. Sørg for tilstrækkelig udluftning. 
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7 Håndtering og opbevaring 

Anvisninger for sikker håndtering 

Emballagen skal holdes tæt lukket. 

Sørg for god udluftning / udsugning på arbejdspladsen. Undgå dannelse af aerosol. 

Information om beskyttelse mod brand og eksplosion 

Holdes væk fra antændingskilder – rygning forbudt. 

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 

Opbevaring 

Opbevaringstemperatur: Rumtemperatur, må ikke opbevares over 25 °C. 

Beskyt mod varme og direkte sollys. 

Krav om lagerrum og beholdere 

Skal altid opbevares i beholdere, der i materialet svarer til originalbeholderen. Opbevares køligt. 

Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer 

Må ikke opbevares sammen med syrer. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler 

VCI: Opbevaringsklasse: 3 

Særlig anvendelse 

Kølervæske til industriel brug 
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8 Begrænsning og overvågning af eksponeringen/personligt beskyttelsesudstyr 

Arbejdspladsrelaterede grænseværdier Tyskland  

Flere oplysninger om indretning af tekniske anlæg: 

Der skal helst arbejdes i et lukket system med udsugning. Ved åben håndtering af større mængder eller 

ved dannelse af aerosoler skal der kun arbejdes med lokal udsugning og eventuel åndedrætsværn. 

ETHANOL; EF-nr.: 200-578-6; CAS-nr.: 64-17-5 

Specificering: TRGS 900 – arbejdspladsrelaterede grænseværdier (D) (version af 02.07.2013) 

Værdi: 500 ppm / 1000 mg/m3 

Øverste grænseværdier: 2 – maks. 2-dobbelt overskridelse af arbejdspladsrelaterede grænsevær-

dier 4 gange pr. hold i 1 time 

Kan fremkalde fosterskader: Y stoffer, hvor der ikke er fare for fosterskader ved overholdelse af 

de arbejdspladsrelaterede grænseværdier og biologiske grænseværdier. 

2-methyl-1-propanol (ISOBUTANOL); EF-nr.: 201-148-0; CAS-nr.: 78-83-1 

Specificering: TRGS 900 – arbejdspladsrelaterede grænseværdier (D) (version af 02.07.2013) 

Værdi: 100 ml / 310 mg/m3 

Øverste grænseværdier: 1 – maks. 1x overskridelse af arbejdspladsrelaterede grænseværdier  i 15 

minutter, 4 gange pr. hold   

i 1 time 

Kan fremkalde fosterskader: C stoffer, hvor der ikke er fare for fosterskader ved overholdelse af 

de arbejdspladsrelaterede grænseværdier og biologiske grænseværdier. 

Personlige værnemidler  

Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:  

Tilsmudset tøj tages straks af. Vask hænder efter arbejdet og inden pauser. 

Undgå indånding af gasser og dampe/aerosoler. Undgå kontakt med øjnene og huden. 

Der må ikke spises eller drikkes under brugen. 

Åndedrætsværn: 

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Filter A 

Handsker: 

Brug handsker iht. DIN EN 374 (søg vejledning ved handskeproducenten). Hvis brug af handsker af sik-

kerhedsårsager ikke er muligt (f.eks. ved arbejde ved roterende maskiner): Brug håndbeskyttelsescreme. 

Afstem håndbeskyttelsescremen med lægen. 

Anm.: I modsætning af bekendtgørelse 220 og REACH-V er oplysning om handskematerialet ikke til-

strækkeligt. Gennembrudstiderne er ikke kun afhængige af handskematerialet, men også af produktions-

måden. Derfor er vejledning ved handskeproducenterne vigtig. 

Bedst egnet er handsker af polychloropren – CR (0,5 mm), nitrilgummi / nitrillatex – NBR (0,35 mm), 

butylgummi – butyl (0,5 mm) eller fluorgummi – FKM (0,4 mm). Ikke egnede på grund af degradation, 

stærk opsvulmning eller lave gennembrudstider er følgende handskematerialer: naturgummi / naturlatex – 

NR, polyvinylchlorid – PVC 

Øjenværn: 

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller iht. EN 166:2001. 

Beskyttelsestøj: 

Opløsningsmiddelbestandigt arbejdstøj 
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9 Fysisk-kemiske egenskaber 

Udseende 

Form: flydende 

Farve:  farveløs 

Lugt: af alkohol 

Sikkerhedsrelevante data 

Eksplosionsfare: 

Produktet er ikke eksplosionsfarligt, men dannelse af eksplosionsfarlige dampe/luftblandinger kan fore-

komme. 

Nedre eksplosionsgrænser: 3,9 vol % (ethanol) 

Øvre eksplosionsgrænser: 20,5 vol % (ethanol) 

Damptryk: ikke fastlagt 

Massefylde: (20 °C) 0,960 g/cm³ 

Vandopløselighed: fuldstændig blandbart 

pH-værdi: ikke fastlagt 

Kogepunkt: ca. 85 °C (1013 mbar) 

Flammepunkt: ca. 39 °C 

Antændelsestemperatur: ca. 570 °C 

 

Andre oplysninger 

Ledevne < 25 S 

Smeltepunkt / smeltepunktområde ca. -10 °C 

 

Der er ikke registreret flere fysisk-kemiske data. 
 

 
 

10 Stabilitet og reaktivitet 

Forhold, der skal undgås 

Kontakt med åben ild, kontakt med varme overflader, koncentrationsdannelse i eksplosionsgrænser 

Stoffer, der skal undgås 

Aluminium, syrechlorider, stærke oxidations- og reduktionsmidler, alkalimetaller, jordalkalimetaller, 

peroksider. 

Farlige nedbrydningsprodukter 

Kultilte og kuldioxid ved termisk nedbrydning 

Ingen nedbrydning ved formålsbestemt anvendelse. 
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11 Toksikologiske oplysninger 

Oplysninger om produktet: 

Toksikologisk erfaring ved mennesker: se kapitel 2.3 

Akut toksicitet Der er ikke fremskaffet data fra dyreforsøg til produktion af dette produkt. På grundlag af 

dyreforsøgsdata på indholdsstoffer fremkommer:  

LD50 (rotte, oral): > 20 g/kg 

Iht. producentens erfaring kan der ikke forventes farer, der går ud over de i mærkningen angivne farer. 

Oplysninger til indholdsstofferne rent ethanol: 

Væsentlige absorptionsveje: Ved erhvervsmæssig eksponering i væsentlig grad over luftvejene, i mindre 

grad også over huden. I mave-tarmregionen resorberes ethanol praktisk talt 100 %. 

 

Stofskifte og udskillelse: 

Resorberet ethanol fordeles i organismen fortrinsvis i vandholdige segmenter. Det gennemtrænger blod-

hjerneskranken og placenta. Over 90 % af den resorberede dosis metaboliseres i leveren, resten udskil-

les uforandret over nyrerne eller udåndes. 

 

Akut toksicitet:  

Toksisk effekt: se kapitel 2.3 

Data fra dyreforsøg ved enkel eksponering: 

LD50 (oral, rotte) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (inhalativ, rotte): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Carcinogenitet: 

En længerevarende optagelse af store mængder ethanol i form af alkoholiske drikkevarer kan ved men-

nesker forårsage tumorer i mund-svælgregionen, strubehovedet, spiserøret, leveren og formentlig også i 

brystdrysen og i tarmen. Ved erhvervsmæssig brug anses sandsynligheden for kræft at være ubetydelig. 

b) Mutagenicitet: 

I dyreforsøg er der entydigt dokumenteret mutagene effekter fra ethanol, hvorved dosis dog allerede tyde-

ligt ligger inden for det toksiske område. Ved erhvervsmæssig brug anses potentialet for genetiske æn-

dringer at være ubetydeligt. 

c) Reproduktionstoksicitet: 

Der er ingen risiko for fosterskader, hvis MAK-værdien / BAT-værdien overholdes. Der er entydigt doku-

menteret en fosterskadende virkning efter oral optagelse af høje doser (alkoholembryopati). Ethanolkon-

centrationen i moderblodet, hvor disse virkninger optræder, er dog i en størrelsesordning, der ved inhala-

tiv eksponering i erhvervsmæssigt relevante koncentrationer ikke opnås. 

d) Overfølsomhed: 

Der foreligger ingen oplysninger om overfølsomhed. 

e) Carcinogenitet: 

Der foreligger ingen oplysninger om carcinogenitet. 

f) Mutagenicitet: 

Der foreligger ikke tilstrækkelige oplysninger (mikrobiologiske tests viser ingen negative eller kritiske re-

sultater). 

g) Reproduktionstoksicitet: 

Der er ingen risiko for fosterskader, hvis MAK-værdien / BAT-værdien overholdes. 

Andre oplysninger: Ingen 
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12 Oplysninger om økotoksicitet 

Produktet er svagt vandforurenende (iht. tysk vandforureningsklasse WGK 1). 

Der foreligger ikke andre data om dette produkt. 

For de rene indholdsstoffer foreligger følgende data: 

Rent ethanol: 

Økotoksiske virkninger: Biologisk let nedbrydeligt. Bioakkumulation forventes ikke. Hurtig abiotisk ned-

brydning i luft. I høje koncentrationer skadelig virkning for vandlevende organismer (som ved mennesker). 

Ved korrekt håndtering forventes ingen driftsforstyrrelser i spildevandsanlæg. Se også kapitel 2.3. 

Økotoksiske data: 

Toksicitet ved fisk:   

Fisk:   42 - 14200 mg/l / 96 h; middelværdi:  11000 mg/l / 96 h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Skaldyr: LC50:1030 - 1190 mg/l / 48h; middelværdi: 1110 mg/l / 96h [GESTIS] 

Dafnietoksicitet:  Dafnie:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268 - 14221 mg/l / 48 h [Merck] 

Bakterietoksicitet: Pseudomonas putida: EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Algetoksicitet:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Protozoen:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 

Andre oplysninger (alle [Merck]): 

BSB5:   0,93 - 1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Biologisk nedbrydelighed: 94%: let biologisk nedbrydeligt (OECD-kontroldirektiv 301E) 

Fordeling log P(o/w):  - 0,32 (bioakkumulation forventes ikke.) 

Tysk vandforureningsklasse WGK:   1 (svagt vandforurenende) VwVwS (forskrift om 

vandforurenender stoffer) Bilag 1 Mærk.nr. 96 

Resultat af undersøgelsen af PTB-egenskaber 

Ikke kategoriseret som PBT og vPvB. 

Andre skadelige virkninger 

ingen data foreligger 

Rent 2-methyl-1-propanol: 

Økotoksiske virkninger:  

Biologisk let nedbrydeligt. Bioakkumulation forventes ikke.  I høje koncentrationer skadelig virkning for 

vandlevende organismer. Ved korrekt håndtering forventes ingen driftsforstyrrelser i spildevandsanlæg. 

Økotoksiske data: 

Toksicitet ved fisk:   

Fisk:   1330 - 2030 mg/l / 96 h; middelværdi: 1510 mg/l / 96 h [GESTIS] 

Pimephalis promelas: LC50: 1430 mg/l / 96 h [Merck] 

Skaldyr:  LC50: 3720 - 20700 mg/l / 48 h; middelværdi: 9280 mg/l / 48 h [GESTIS] 

Dafnietoksicitet: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48 h[Merck]  

Bakterietoksicitet:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l / 15 min  

(Microtox-test) [Merck] 

Algetoksicitet:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48 h Merck] 

Protozoen:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 

Andre oplysninger (alle [Merck]): 

BSB:   64 % af ThSB / 5d 

CSB:  100 % af ThSB  
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ThSB:   2060 g/g 

Biologisk nedbrydelighed:  99 % / 14d: let biologisk nedbrydeligt (modificeret OECD-screeningtest) 

Fordeling log P(o/w):  0,79 (25 °C, eksperimentel) (bioakkumulation forventes ikke.) 

Tysk vandforureningsklasse WGK: 1 (svagt vandforurenende) VwVwS (forskrift om vandforurenender 

stoffer) Bilag 2 Mærk.nr. 131 
 

13 Forhold vedrørende bortskaffelse 

Produkt 

Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer. 

Det anbefales at aftale den nøjagtige affaldsnøgle med bortskaffelsesvirksomheden. 

Affaldsnøgle iht. affaldsfortegnelsen (AVV) 

14 06 03* 

Affaldsbetegnelse: andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger 

Affald, der er dyppet i produktet (f.eks. opsugnigsmateriale): affaldsnøgle: 15 02 03 

Affaldsbetegnelse: Opsugnings- og filtermateriale, optørringsklude og beskyttelsestøj med undtagelse 

af det, der falder ind und 15 02 02*  

(Affaldsnøgle og -betegnelser iht. AVV) 

Rensede eller fuldstændig tømte emballager 

Ikke kontaminerede og rensede emballager kan bortskaffes. Anbefalet rensemiddel: Vand. 

a) Emballager af kunststof: 

Affaldsnøgle: 15 01 02 Affaldsbetegnelse: Emballager af kunststof:  

b) Emballager af metal:  

Affaldsnøgle: 15 01 04 

Affaldsbetegnelse: Emballager af metal (affaldsnøgle og -betegnelse iht. AVV) 
 

14 Transportoplysninger 

Landtransport ARD / RID 

Klassificering 

Klasse: bortfalder Farenummer: bortfalder 

UN-nummer: bortfalder Klassificeringskode: bortfalder 

Godsets betegnelse: 

bortfalder 

Fareudløsende faktor: 

bortfalder 

Emballage 

Emballagegruppe: bortfalder 

Fareseddel: bortfalder 

Anmærkning: 

Vandholdig opløsning af ethylalkohol op til 24 vol.- % alkohol er ikke omfattet af forskrifterne  
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Transport med søgående skib IMDG / GGVsø-klasse  

Klassificering 

IMDG-kode: bortfalder EmS: bortfalder 

UN-nummer: bortfalder Marine Pollutant: bortfalder 

Godsets betegnelse: 

bortfalder 

Fareudløsende faktor: 

bortfalder 

Emballage 

Emballagegruppe: bortfalder 

Fareseddel: bortfalder 

Anmærkning: 

Vandholdig opløsning af ethylalkohol op til 24 vol.- % alkohol er ikke omfattet af forskrifterne 
 

Flytransport ICAO- TI og IATA- DGR 

Klassificering 

Klasse: bortfalder 

UN-nummer: bortfalder 

Godsets betegnelse: 

bortfalder 

Fareudløsende faktor: 

bortfalder 

Emballage 

Emballagegruppe: bortfalder 

Fareseddel: bortfalder 

Anmærkning: 

Vandholdig opløsning af ethylalkohol op til 24 vol.- % alkohol er ikke omfattet af forskrifterne 
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15 Oplysninger om regulering 

Oplysninger om regulering af stoffet eller blandingen 

Det Europæiske Parlaments og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassifi-

cering, mærkning og emballering af stoffer og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 Kommissio-

nens forordning (EF) nr. 453/2010 om ændring af det Europæiske Parlaments og Rådets (EF) forordning 

nr. om registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger for kemikalier (REACH) lov nr. 

258/2000 slg. om beskyttelse af den offentlige sundhed i versionen af senere forskrifter Regeringsforord-

ning nr. 361/2007 slg. om fastlæggelse af betingelserne for sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen. Lov 

nr. 356/2003 slg. om kemikalier og kemiske produkter i versionen af senere love. 

Sikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført sikkerhedsvurderinger for stoffer i disse kemiske produkter. 

Nationale bestemmelser Tyskland 

Tysk vandforureningsklasse (WGK) 

Kategori (WGK): 1 let vandforurenende (selvkategorisering) 

Teknisk anvisning luft (TA-luft) 

nr. 5.2.5:   Organiske stoffer, undtagen støvformede stoffer: 

maks. massekoncentration: 50 mg/m3 eller maks. massestrøm: 

0,50 kg/h (beregnet som samlet kulstof) 

Forordning om funktionsfejl (12. BImSchV) 

Bilag I – nr. 7b:   Mængdetærskel: Sætning 1: 5.000.000 kg;  

Sætning 2: 50.000.000 kg  

Forordning om opløsningsmidler (31. BImSchV) 

VOC-andel < 24,5 % 

Andre forskrifter, restriktioner og forbud: 

Beskæftigelsesrestriktionen iht. direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen skal overhol-

des. 

Datablad BG-kemi: BGI 621: Opløsningsmiddel 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (lovgivning om erstatningsansvar ved gamle 

forureninger) 

Efter bedste overbevisning erklærer vi hermed, at dette produkt ikke indeholder kemiske stoffer i et om-

fang, der iht. denne lov er indberettelsespligtig. 

US Toxic Substances Control Act (US-amerikansk lov om overvågning af giftstoffer) 

Alle bestanddele i dette produkt er enten opført i TSCA Inventory (fortegnelse over farlige stoffer), undta-

get af TSCA Inventorys krav iht. 40 CFR 720.30 eller overholder PMN Polymer Exemption 40 CFR 723 

250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Europæisk 

fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer) 

Bestanddelene i dette produkt er registreret i den Europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske 

stoffer eller undtaget fra kravene i denne fortegnelse. 
 

16 Andre oplysninger 

Liste over H-sætninger (uforkortet tekst), der er anført i afsnit 2 i dette sikkerhedsdatablad 

H-sætningernes uforkortede tekst fremgår af afsnit 2 og 3. 

Databladudstedende område 

Afd. QM (tlf. +49 (0) 2680 / 1810 
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Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad vedrører kun det angivne produkt og svarer til vores aktuelle 

videnniveau og vores erfaring og er ikke nødvendigvis udtømmende. De udgør ikke en garanti med hen-

syn til det beskrevne produkts egenskaber. Hvis der ved produktet optræder uforudsete virkninger eller 

egenskaber, erstatter sikkerhedsdatabladet ikke konsultation af uddannet fagpersonale. Brugeren er ans-

varlig for håndtering iht. gældende lovgivning.  
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