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Katalog-nr.: BO5310800

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Stearinöl
CAS-nr.:
EF-nr.:

112-80-1
204-007-1

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma:
Gade:
By:
Telefon:
e-Mail:

BOHLE AG
Dieselstr. 10
D-42781 Haan
02129 5568-0
info@bohle.de

Informationskilde:

chemische Entwicklung

Telefax: 02129 5568 282

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF

Dette stof er ikke klassificeret som farligt i henhold til direktiv 67/548/EØF.
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Stoffet er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
2.2. Mærkningselementer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Andre informationer
Ingen farlige ingredienser ifølge Direktiv 2001/58/EF

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Hvis det indåndes
Søg frisk luft ved tilfældig indånding af dampe.
I tilfælde af hudkontakt
Vask med sæbe og vand.
I tilfælde af øjenkontakt
Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene.
Ved indtagelse
Giv straks store mængder vand at drikke. Søg læge hvis vedvarende symptomer.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
vandtåge tørt pulver skum kulsyre (CO2)
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Standard procedure for kemikalie brande.

Revidere-nr.: 1,00

DA

Revideret dato: 24.05.2005

BOHLE AG

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Stearinöl
Trykt dato: 06.04.2016

Side 2 af 4

Katalog-nr.: BO5310800

Andre informationer
Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og
det omgivne miljø.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Ingen specielle tekniske beskyttelsesforanstaltninger påkrævet.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal
bindemiddel, savsmuld). Rengør med vaskemidler. Undgå opløsningsmidler. Efter rengøring skylles
rester bort med vand.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkerhedsinformation
Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Ingen specielle tekniske beskyttelsesforanstaltninger påkrævet.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet. Opbevar i original beholder. Holdes tæt lukket.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
8.2. Eksponeringskontrol
Hygiejniske foranstaltninger
Vask hænder før pauser og ved arbejdstidsophør. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller
ryge.
Beskyttelse af øjne/ansigt
sikkerhedsbriller
Håndværn

gummihandsker
Hudværn

langærmet beklædning

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:
Farve:

væske
lysegul

Lugt:

mild
Metode

ikke anvendelig

pH-værdien:
Tilstand-ændringer
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
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Flammepunkt:

180 °C

Eksplosive egenskaber
Erfaringsmæssigt ikke forventet

350 °C

Antændelsestemperatur:
Oxidierende egenskaber
Erfaringsmæssigt ikke forventet

Damptryk:
(ved 20 °C)

<1 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C):

0,90 g/cm³

Vandopløselighed:

uopløselig

Viskositet/dynamisk:
(ved 25 °C)

26 mPa·s
0%

Opløsningsmiddeldampe:

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.4. Forhold, der skal undgås
Stabil under normale forhold.
10.5. Materialer, der skal undgås
oxidationsmidler
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Erfaringsmæssigt ikke forventet

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Irriterende og ætsende virkninger
Ingen øjenirritation
Ingen hudirritation
Sensibiliserende virkninger
Sensibiliseringsreaktioner blev ikke observeret.
Specifikke virkninger i dyreforsøg
LD50/oral/rotte = >2000 mg/kg

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet

Giftighed overfor fisk >100 mg/l
Giftig for bakterier >100 mg/l
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ifølge resultaterne fra forsøg med bionedbrydelighed anses produktet for at være umiddelbart
bionedbrydeligt.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Erfaringsmæssigt ikke forventet
Andre informationer
Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i
spildevandsrensningsanlæg.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
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Overvejelser ved bortskaffelse
Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale foreskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Andre oplysninger
Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljø
EU oplysninger om regulering
Andre informationer
I henhold til EU-direktiver og dansk lov skal produktet ikke mærkes.
National regulativ information

PUNKT 16: Andre oplysninger
Yderligere information
Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for
produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv
ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.
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