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1 Ident i fi kat i on af st offet /præparat et og af vi rksomheden
· Oplysninger om produktet: Artikel nr. 111310 - 113035
· Handelsnavn: Kunststofpleje De-Luxe (Varial)
· Producent/leverandør: ProFlex Kemi A/S, Transitvej 20, 6330 Padborg
Tel. +45 74 67 03 94, FAx +45 74 67 46 21
Kontaktperson: Steen Merkert Jørgensen
· Oplysningsgivende område: Tel. +49(0)5281 98298 0, FAX +49(0)5281 98298 60
· Oplysning i nødstilfælde: +49(0)30 19240 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, D-Berlin

2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer
· Kemisk karakterisering
· Beskrivelse: Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige iblandinger.
· Farlige indholdsstoffer:
67923-07-3 aminofunktionelles Polydimethylsiloxan

G
@ Xi; R 36 2,5-10%
?

3 Fareidentifikation
· Farebetegnelse: Bortfalder.
· Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø: Bortfalder
· Klassificeringssystem:
Klassificeri ngen stemmer overens med de a ktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
faglitteratur og med firmaoplysninger.

4 Førstehjælpsforanstaltninger
· Generelle oplysninger: Særlige forholdsregler kræves ikke.
· Efter indånding: Tilførsel af friskluft, i tilfælde af besværligheder skal lægen søges.
· Efter hudkontakt: I almindelighed er produktet ikke irriterende for huden.
· Efter øjekontakt: Øjnene skal skylles flere minuter ved åbne øjelåg med rindende vand.
· Efter slugning/synkning: I tilfældet af vedvarende besværligheder skal lægen konsulteres.

5 Brandbekæmpelse
· Egnede slukningsmidler:
CO2, slu kningspulver ell er vandspraystrå le. Større bran de skal bekæmp es med vandspraystrå le eller
alkoholbestandigt skum.
· Særligt fare på grund af stoffet, dets forbrændingsprodukter eller opstående gasser:
Kulmonoxid (CO)
Under bestemte brandbetingelser kan spor af andre giftige stoffer udelukkes
· Særligt beskyttelsesudstyr: Anvend åndedrætsbeskyttelse, der er uafhængig af omgivelsesluften.
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· Yderligere oplysninger Truede beholdere afkøles med vandstråle.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld
· Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger: Særlig rutschfare pga. udløbet/spildt produkt.
· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Lad ikke komme i kloakafløb/overfladevand/grundvand.
· Fremgangsmåde til rensning/optagelse:
Skal tag es o p med væskebind ende materi ale (sand, kiselgur, syreb indemi ddel, universalbi ndemid del,
savsmuld).
· Yderligere oplysninger: Farlige stoffer frisættes ikke.

7 Håndtering og opbevaring
· Håndtering:
· Oplysninger om sikker brug: Særlige forholdsregler kræves ikke.
· Oplysninger om brand- og eksplosionssikring: Særlige forholdsregler kræves ikke.
· Lagring:
· Krav til lagerrum og beholdere: Ikke nogen særlige krav.
· Oplysninger om sammenlagring: Ikke nødvendig.
· Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene: Ikke nogen.
· Brandfareklasse: bortfalder

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
· Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg:
Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.
· Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges:
Prod u k t et i n d eho l d er ik k e n o g en rel eva n t e mæn g d er a f st o ffer med a rb ejd sp la d srel evan t e
grænseværdier som skal overvåges.
· Yderligere oplysninger: Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.
· Personligt beskyttelsesudstyr:
· Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:
De sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger ved håndteringen med kemialier skal overholdes.
· Beskyttelse af åndedrættet: Ikke nødvendig.
· Beskyttelse af hænderne: Ikke nødvendig.
· Beskyttelse af øjnene: Beskyttelsesbriller anbefales ved omfyldning.

9 Fysisk-kemiske egenskaber
· Generelle angivelser
Form:
Farve:
Lugt:

Væske
Hvid
Karakteristisk
(fortsættelse på side 3)
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· Tilstandsændring
Smeltepunkt/smelteområde:
Kogepunkt/kogeområde:

Ikke bestemt.
100°C

· Flammepunkt:

Ikke anvendelig.

· Selvantændelighed:

Produktet er ikke selvantændeligt.

· Eksplosionsfare:

Produktet er ikke eksplosivt.

· Damptryk ved 20°C:

23 hPa

· Densitet ved 20°C:

1,02 g/cm³

· Opløselighed/blandbarhed med
vand:
Fuldstændig blandelig.
· pH-værdi ved 20°C:

9

· Viskositet:
Kinematisk ved 20°C:

13 s (DIN 53211/4)

· Opløsningsmiddelindhold:
Organiske opløsningsmidler: 0,0 %
Vand:
83,7 %
· Faststoffindhold:

24,0 %

10 Stabilitet og reaktivitet
· Termisk nedbrydning / betingelser der bør undgås: Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.
· Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt.
· Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

11 Toksikologiske oplysninger
· Akut toksicitet:
· Primære irritationsvirkning:
· på huden: Ingen irriterende virkning.
· på øjnene: Ingen irriterende virkning.
· Sensibilisering: Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.
· Yderligere toksikologiske oplysninger:
Pga . b ereg n in gsmet od en iføl g e EFs a l mi nd eli ge kl assi ficeri ng sd irekt iv fo r t il l avni ng er i d et s
sidstgyldige formulering er produktet ikke deklarationspligtigt.
Ved sa glig korrekt håndtering og bestemmelsesmæssig brug forårsager produktet eft er vores erfaringer
og efter de os foreliggende informationer ikke nogen sundhedsfarlige virkninger.

12 Miljøoplysninger
· Oplysninger om elimination (persistens og nedbrydelighed):
· Yderligere oplysninger: Der findes ingen tilgængelige data om produktet.
(fortsættelse på side 4)
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· Økotoksiske virkninger:
· Bemærkning: Der findes ingen tilgængelige data om produktet.
· Bemærking: Virkningen på vandigt miljø er ukendt.
· Almindelige oplysninger:
Fareklasse for vand 1 (D) (selvklassificering): ringe fare for vand
Indtrængen i ufortynd t tilstand eller i større mængder i grundvandet, vandløb eller i kloakering en skal
forhindres.
*

13 Bortskaffelse
· Produkt:
· Anbefaling: Ringere mængder kan aflæsses sammen med husholdningsaffald.
· Det europæiske affaldskatalog
07 06 01 Vaskevand og vandig moderlud
07 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
· Urensede emballager:
· Anbefaling:
Efter rensning kan emballagen anvendes igen eller genbruges.
Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger
· Transport ad landvejen ADR/RID (grænseoverskridende):
· ADR/RID-GGVS/E klasse:
· Transport med søgående skib IMDG:
· IMDG-klasse:
· Marine pollutant/havforurenende: Nej
· Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse:
· Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifølge ovenfor nævnte forordninger
*

15 Oplysninger om regulering
· Deklaration efter EØF-direktiver:
De almindelige sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal overholdes.
Produktet er efter EF retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer ikke mærkningspligtigt.
· Nationale forskrifter:
Produktet er deklarationspligigt ifølge forordningen om farlige stoffer i den sidstgyldige formulering.
MAL-kod:3-3
· Brandfareklassificering: bortfalder
· Fareklasse for vand: Fareklasse for vand 1 (selvklassificering): ringe fare for vand.
DK
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16 Andre oplysninger
Opl ysn in gerne st øt ter si g t il vo res n u væ ren de vi den, men u d gø r d og ik k e n og en ti lsi krin g a f
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
· Relevante risikoangivelser
36 Irriterer øjnene.
· Området som udsteder datablad: Entwicklung
· Kontaktperson: Herr H. Pfau
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DR

