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Produktkode: BO5310800

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator

Stearinöl
CAS-nr.:
EF-nr.:

112-80-1
204-007-1

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes
1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Selskap:
Gate:
Sted:
Telefon:
E-post:

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

Opplysningsgivende område:

chemische Entwicklung

Telefax: 02129 5568 282

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen
Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Dette stoffet klassifiseres ikke som farlig i henhold til direktiv 67/548/EØF.
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Dette stoffet er ikke klassifisert som farlig ifølge forordningen (EF) nr. 1272/2008.
2.2. Merkelementer

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.1. Stoffer
Andre opplysninger
Ingen farlige ingredienser i henhold til Direktiv 2001/58/EF.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak
Ved innånding
Gå ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper.
Ved hudkontakt
Vask av med såpe og vann.
Ved øyekontakt
Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene.
Ved svelging
Gi omgående å drikke store mengder vann. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak
5.1. Slukkemidler
Egnede slokkingsmidler
vannspray tørt pulver skum karbondioksyd (CO2)
5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn
Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.
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Ytterligere råd

Bruk slokningsmidler som harmoniserer med omgivelsene.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer
Det trenges ingen spesielle forholdsregler for teknisk beskyttelse.
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.
6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel,
sagflis). Gjør rent med vaskemiddel. Unngå løsningsmiddel. Etter rengjøring, spyl bort rester med
vann.

SEKSJON 7: Håndtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkert håndteringsråd
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.
Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Det trenges ingen spesielle forholdsregler for teknisk beskyttelse.
7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet
Krav til lagringsområder og containere
Ingen spesielle lagringsforhold forlanges. Lagres i originalbeholder. Hold tett lukket.

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse
8.1. Kontrollparametere
8.2. Eksponeringskontroll
Beskyttelse og hygienetiltak
Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt . La vær å spise, drikke eller røke under
bruk.
Øye-/ansiktsbeskyttelse
vernebriller
Håndvern

gummihansker
Hudvern

klær med lange ermer

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:
Farge:

væske
lysegul

Lukt:

mild
Testnorm

ikke anvendbar

pH:
Tilstandsendringer
Startkokepunkt og kokeområde:

>200 °C

Flammepunkt:
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Eksplosive egenskaper
Ifølge uventet erfaring

350 °C

Autooksidasjonstemperatur:
Oksiderende egenskaper
Ifølge uventet erfaring

Damptrykk:
(ved 20 °C)

<1 hPa

Tetthet (ved 20 °C):

0,90 g/cm³

Vannløselighet:

uoppløselig

Dynamisk viskositet:
(ved 25 °C)

26 mPa·s
0%

Løsemiddelinnhold:

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet
10.4. Forhold som skal unngås
Stabil under normale forhold.
10.5. Ukompatible materialer
oksyderingsmidler
10.6. Farlige spaltningsprodukter
Ifølge uventet erfaring

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger
Irritasjon- og etsevirkning
Ingen øyeirritasjon
Ingen hudirritasjon
Følsomme påvirkning
Ingen sensitivitetsreaksjon ble observert.
Spesifikke virkninger i dyreforsøk
LD50/oralt/rotte = >2000 mg/kg

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet

Giftighet for fisk >100 mg/l
Giftighet for bakterie >100 mg/l
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
I h.t resultater fra prøver på biologisk nedbrytbarhet er dette produktet å anse som raskt nedbrytbart.
12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Ifølge uventet erfaring
Andre opplysninger
Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i
kloakkrenseanlegg.

SEKSJON 13: Instrukser om disponering
13.1. Metoder for behandling av avfall
Avfallsbehandling
Kan forbrennes i overensstemmelse med lokale forskrifter.
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SEKSJON 14: Transportopplysninger
Andre relevante opplysninger
Ikke farlige gods under ADR/RID, ADNR, IMDG-kode, ICAO/IATA-DGR

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger
15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen
EU-forskrifter
Ytterlinge henvisninger
Produktet behøver ikke merking i overensstemmelse med EF-direktiver eller respektive nasjonale
lover.
Nasjonal forskrifter

SEKSJON 16: Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger
Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt kjennskap. Informasjonen vil
imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale
kontraktforhold. Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iaktta eksisterende lover og
regler.
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