Sikkerhedsdatablad
Iht. forordning (EF nr. 1907/2006. Bilag 2)
SDB-art.nr.: 951131

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
Handelsnavn:

Art.nr.: 468298
PR-nr.: 1541096

Trykluft-olie; Berner

Anvendelse:
Leverandør:

Smøreolie.

Berner A/S
Postboks 197 Stenholm 2
9400 Nørresundby
Tlf.: 9936 1500 Fax: 9819 2414
Kontaktperson:Produktchef kemi

Udarbejdet den: 03-11-2008/ JLM; JLM
Erstatter den: 30-04-2003
Interne navne, der bruges i virksomheden:

Anvendes til:

2. Fareidentifikation
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.
265-148-2

CAS nr.
64742-46-7

Stoffer
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge
(ikke kræftfremkaldende)
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Klassificering
Xn;R65

w/w%
50-100

Note

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Indtagelse:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes
hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Hud:
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.
Øjne:
Søg læge ved fortsat irritation.
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om
Forbrænding:
muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger:
Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket.
Sted hvor førstehjælpsudstyr findes på virksomheden:

Evt. telefonnummer hvorpå der kan tilkaldes hjælp:

5. Brandbekæmpelse
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke
antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk
luft.
Sted hvor slukningsmateriel findes på virksomheden:
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Trykluft-olie; Berner

Udarbejdet den: 03-11-2008/JLM; JLM
Erstatter den:; Erstatter den:
30-04-2003

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede
affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Vask efterfølgende gulvet for at undgå fedtet og glat gulv.
Sted hvor hjælpemidler til oprydning findes på virksomheden:

Lokale myndigheder, der skal kontaktes i tilfælde af udslip til omgivelserne f.eks. kloak:

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering:
Opbevaring:

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Sted for oplagring på virksomheden:

Specielle krav til emballage ved omhældning:

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug:

Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte
ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko for graviditet eller amning.
Åndedrætsværn:
Ikke påkrævet.
Handsker og beskyttelsestøj: Ikke påkrævet.

Øjenværn:
Grænseværdier:

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Produktet indeholder ingen oplysningspligtige stoffer, der er opgivet på lister over grænseværdier på
At-Vejledning C.0.1, 2005.
Nødvendige foranstaltninger ved arbejde med dette produkt på virksomheden f.eks. punktudsug:

Hvilke værnemidler skal bruges på virksomheden til dette arbejde:

Sted for opbevaring af værnemidler i virksomheden:

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: gullig væske
Lugt: mild
Massefylde (g/ml): 0,841
Opløselighed i vand (g/100 ml): uopløselig

Viskositet (mm2/s): 4,5 (v/40°C)

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding:
Indtagelse:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:

Der er ingen farlige dampe over produktet.
Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.
Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger
Ingen kendte.
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Udarbejdet den: 03-11-2008/JLM; JLM
Erstatter den:; Erstatter den:
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12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Virksomheder tilknyttet ABAS (AutoBranchens AffaldsService) kan bortskaffe produktet i container mærket "olieprodukter" (hvidt skilt).
Kemikalieaffaldsgruppe: A Affaldsfraktion: 06.04
EAK kode: 13 02 02 00 Ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier
Sted hvor særlige affaldsbeholdere er placeret på virksomheden:

Sted hvor affaldet afleveres:

14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.
Eventuelle nødvendige foranstaltninger ved intern transport:

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:
Faresymboler:
Indeholder:
R-sætninger:
S-sætninger:

Anden mærkning:
Anvendelsesbegrænsning:
Krav om uddannelse:

Sundhedskadelig
Xn
Destillater (råolie), hydrogenbehandlede middeltunge (ikke kræftfremkaldende)
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. (R65)
Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
(S62)
Undgå indånding af aerosoltåger. (S23)
Ingen.
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog
undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være
en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering
Eventuelle anvendelsesbegrænsninger på virksomheden:
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16. Andre oplysninger
Særlige regler ved
anvendelse i virksomhed:

Miljøministeriets bek. nr. 329/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske
stoffer og produkter, bek. nr. 923/2005 listen over farlige stoffer og bek. nr. 619/2000 (med senere ændringer) om
affald. Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 292/2001 (med senere ændringer) om arbejde med stoffer og
materialer, bek. nr. 559/2002 (med senere ændringer) om særlige pligter for fremstillere, leverandører og
importører mv. af stoffer og materialer, bek. nr. 844/1994 om aerosoler og bek. nr. 239/2005 om unges arbejde.
At-vejledning nr. C.0.1/2005 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Branche:
Emballage:
Øvrige oplysninger:

Autobranchen ; Bygningsbranchen
Plastflaske, 1000 ml
Denne leverandørbrugsanvisning er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere
om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Ordlyd af R-sætninger i
punkt 3:
Ændringer:
1, 2, 3 , 16
Eventuelle krav fra virksomheden til uddannelse eller instruktion:
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