Sikkerhedsdatablad for ORBIS PROBETEC VÆSKE
I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
Revisionsdato 29.03.2019

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Produktnavn : ORBIS PROBETEC VÆSKE
Anvendelse: Provisorisk fyldning sammen med ORBIS PROBETEC PULVER
Firma : DNTL Nordic ApS
Dybesøvej 43
DK-4581 Rørvig
Telefon : +4561699218
E-mail adresse : dntlnordic@dntlnordic.dk
2. FAREIDENTIFIKATION
Klassificering af stoffet eller blandingen
Ifølge Regulativ (EC) nr 1272/2008
Akut toksicitet, Oralt (Kategori 4)
Hudirritation (Kategori 2)
Øjenirritation (Kategori 2)
Sensibiliserende på luftveje (Kategori 1)
Hudsensibilisering (Kategori 1)
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (Kategori 3)
I henhold til Europa Direktiv 67/548/EØF som tilføjet
Farlig ved indtagelse. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Kan give overfølsomhed ved
indånding
og ved kontakt med huden.
Piktogram

Signalord

Fare

Faresætning(er)
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334 Kan forårsage allergi-eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved
indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Præventive sætning(er)
P261 Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
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3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
CAS-Nr.

EF-Nr.

Indeks-Nr.

Klassifikation

Koncentration

Eugenol
197-53-0

202-589-1

011-005-00-2

Acute Tox. 4; Skin
Irrit. 2; Eye
Irrit. 2; Resp. Sens.
1; Skin
Sens. 1; STOT SE
3; H302, H315,
H317, H319, H334,
H335

< 90 %

Perubalsam
8007-00-9

232-352-8

Skin Sens. 1; H315

< 10 %

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Generelt råd
Søg læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.
Hvis det indåndes
Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft. Hvis der ikke er nogen vejrtrækning, skal der gives kunstigt
åndedræt. Søg læge.
I tilfælde af hudkontakt
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Søg læge.
I tilfælde af øjenkontakt
Skyl omhyggeligt med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg læge.
Ved indtagelse.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Skyl munden med vand. Søg læge.
5. BRANDBEKÆMPELSE
Egnede slukningsmidler
Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet
Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse.
6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå indånding af dampe/tåge/gas. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Produktet må ikke komme i kloakafløb.
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Suges op med inaktivt absorberende materiale og bortskaffes som farligt affald. Opbevares i egnede og
lukkede affaldsbeholdere.
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Forholdsregler for sikker håndtering
Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe eller tåger.
Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
Anvisninger for sikre opbevaringsbetingelser
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal
lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.
Opbevar under inert gas. Luft følsomt.
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8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.
Personlige værnemidler
Åndedrætsværn
Brug åndedrætsværn om nødvendigt
Beskyttelse af hænder
Håndteres med beskyttelseshandsker.
Beskyttelse af øjne
Tætsluttende beskyttelsesbriller. Ansigtsskærm.
Beskyttelse af hud og krop
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.
Hygiejniske foranstaltninger
Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask
hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER
Udseende
Form klar, væske
Farve lysegul
Sikkerhedsdata
pH-værdi ingen data tilgængelige
Smeltepunkt -12 - -10 °C
Kogepunkt 254 °C
Flammepunkt 112 °C - lukket digel
Damptryk < 0,1 hPa ved 25 °C
Massefylde 1,067 g/cm3 ved 25 °C
Vandopløselighed ingen data tilgængelige
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand log Pow: 2,7
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Kemisk stabilitet
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.
Forhold, der skal undgås
Luft
Materialer, der skal undgås
Stærke oxidationsmidler
Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige dekomponeringsprodukter dannet under brand. - Carbonoxider
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Akut toksicitet
LD50 Oralt - rotte - > 2.000 mg/kg
Hudætsning/-irritation
Hud - kanin - Kraftig hudirritation - 24 h - Draize test (Eugenol)
Alvorlig øjenskade/øjenirritation
ingen data tilgængelige
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
ingen data tilgængelige

Indånding Kan være skadelig ved indånding. Medfører irritation af åndedrætsorganer.
Indtagelse Farlig ved indtagelse.
Hud Kan være skadelig hvis absorberet gennem hud. Forårsager hudirritation.
Øjne Forårsager øjenirritation.
Symptomer på udsættelse
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12. MILJØOPLYSNINGER
Toksicitet
Toksicitet overfor fisk
LC50 - Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel) - 60,8 mg/l - 96 h (Eugenol)
Persistens og nedbrydelighed
ingen data tilgængelige
Bioakkumuleringspotentiale
ingen data tilgængelige
Mobilitet i jord
ingen data tilgængelige
PBT- og vPvB-vurdering
ingen data tilgængelige
Andre negative virkninger
ingen data tilgængelige
13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
Produkt
Følg alle lokale forskrifter på miljøområdet. Bortskaffes via kommunal
modtagestation for affald/Kommunekemi. Afleveres i henhold til kommunale forskrifter som farligt affald.
Forurenet emballage
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
14. TRANSPORTOPLYSNINGER
ADR/RID
Ikke farlige stoffer
IMDG
Not dangerous goods
IATA
Not dangerous goods
15. OPLYSNINGER OM REGULERING
Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.
16. ANDRE OPLYSNINGER
Tekst af H-koder og R-sætninger nævnt i sektion 3
Acute Tox. Akut toksicitet
Eye Irrit. Øjenirritation
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H334 Kan forårsage allergi-eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Resp. Sens. Sensibiliserende på luftveje
Skin Irrit. Hudirritation

Yderligere oplysninger
De anførte oplysninger er givet på basis af vores aktuelle viden på udgivelsestidspunktet og er efter vores
bedste overbevisning korrekte. Oplysningerne relaterer sig kun til produktets sikkerhedsmæssige forhold og
indebærer ingen garantier ved anvendelse af produktet ud over det tiltænkte og foreskrevne.

