
 

 
1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 
 Produktets navn:  Scuff Gel - 05376 
 Producent: Saint-Gobain Abrasives, Inc. 
  1 New Bond Street 
  Worcester, MA 01615 
 Tel: 508-795-5000 
 Web-site: www.northabrasives.com 
 Importør: Baden-Jensen A/S 
 Adresse: Baltorpbakken 16 
 Postnr./By 2750 Ballerup 
 Tlf.nr. 44 66 68 00 
 Telefax: 44 66 60 14 
 Koldingafd.: Teknisk Afdeling 
  Virkelyst 2 
  6000 Kolding 
 Tlf.nr.: 75 50 18 04 
 Telefax: 75 50 74 40 
 Rekvirering af datablade: Jytte Schmidt 
  js@baden-jensen.dk  
 Anvendelsesområde: Rengøring af flader til forbedring af vedhæftning. 
  KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG 
_________________________________________________________________________________________ 
2. FAREIDENTIFIKATION 
 Anvendelsesbegrænsning:  Ved normalt brug ingen fare.  
 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 
_________________________________________________________________________________________ 
3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
 Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning. (Symbol og R-sætninger er for det rene stof.) 
 Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm. 
 EINECS.nr. CAS.nr. Navn Koncentration Symbol R-sætn. 
  5989-27-5 d-limonen(dipenten) 1,0 > 5,0 % Xi 10, 38, 43 
     N 50/53 
  56-81-5 glycerin 1,0 > 5,0 % F, Xn 11, 20/21/22, 
      36 
  25322-68-3 polyethylenglycol 400 1,0 > 10,0 % Xi 36/38 
  14808-60-7 krystallinsk silicium, quartz 1,0 > 10,0 % Xn 36/37/38, 
      48/20 
 
 Tegnforklaring: TX=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsskadelig, Xi=lokalirriterende, E=eksplosiv, O=brandnærende,  
 Fx=yderst brandfarlig, N=miljøfarlig, Mut=mutagen, Carc=kræftfremkaldende, Rep=Reproduktionstoksisk  

 _________________________________________________________________________________________ 
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
 Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft. Hold vedkommende varm og i hvile.  
 Øjnene: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i mindst 15  
  minutter. Spil øjet godt op.  
 Huden: Forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke  
  opløsningsmiddel eller fortynder. 
 Indtagelse: Skyl munden med vand. 
 Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt,  
   fra det forbrændte område. Hvis lægehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en  
   læge overtager behandlingen. 
_________________________________________________________________________________________ 
5.  BRANDBEKÆMPELSE 
 Produktet er næppe brandbart. Skulle brand opstå slukkes med kulsyre eller pulver. Brug ikke  
 vandstråle, der spreder branden. Afkøl udsatte, lukkede beholdere med koldt vand. 
 Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet. Brug beskyttelsesdragt for at  
 undgå kontakt med hud og øjne. 
_________________________________________________________________________________________ 
6.  FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD 
 Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.  
 Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. 
 Fjern spild med absorberende materiale fx sand, jord eller granulat og anbring det i engangsbeholdere iht. 
 national lovgivning. 

1578-0



 

_________________________________________________________________________________________ 
7.  HÅNDTERING OG OPBEVARING 
 Personlig beskyttelse:  Sørg for passende ventilation. Undgå indånding af dampe, aerosol og  
   sprøjtetåge. Se i øvrigt afsnit 8. 
 Opbevaring: Opbevares i kølige, godt ventilerede rum væk fra varmekilder og  
  uforenelige materialer. Hold emballagen tæt lukket. 
 Særlige foranstaltninger: Sørg for passende ventilation/åndedrætsværn mod nedbrydningsprodukter  
  (se afsnit 10) ved svejsning/flammeskæring og som beskyttelse mod støv  
  ved slibning/sandblæsning af hærdede produkter. 
 Hygiejneforanstaltninger: Vask omhyggeligt efter håndtering. 
_________________________________________________________________________________________  
 
 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig mekanisk ventilation kan åndedrætsværn være nødvendigt. 
 Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker fx nitril og udskift dem dagligt. Sørg altid for  
  omhyggeligt at vaske hænder inden kontakt med madvarer og efter  
  arbejdets ophør. 
 Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for at have en øjenskyllestation i nærheden. 
 Beskyttelse af hud: Beskyttelsesdragt 
_________________________________________________________________________________________ 
9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 
 Tilstand:  Tyk pasta 
 Farve:  Hvid 
 Lugt: Appelsinagtig 
 Vægtfylde: 1,45 
 pH-værdi: 8-9 
_________________________________________________________________________________________ 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 
 Stabilitet: Stabil under normale forhold. 
 Farlig polymerisation: Ingen observerede. 
 Forhold, der bør undgås: Ekstrem varme, gnister og åben ild. Uforenelige materialer, oxidationsmidler  
  og –betingelser. 
 Materiale at undgå: Oxiderende midler, syrer og klorinerede organiske opløsningsmidler.  
  Reaktive metaller (fx sodium, calcium, zink). Sodium/calcium hypochlorit.  

  Salpetersyre/oxid, nitrit. Peroxider. Materialer der reagerer med  
  hydroxylforbindelser. 

_________________________________________________________________________________________ 
11.TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER  
 Krystallinsk siliciumdioxid – kvarts: 
 IARC  Stoffet anses for at være kræftfremkaldende. 
 Kræftfremkaldende Denne eksponeringsvej er næppe sandsynlig, men ved eventuel indånding kan  
  krystallinsk siliciumdioxid, kvarts medføre senere vejrtrækningsproblemer  
  (silikose, lungefibrose). 
  Stoffet er testet på rotter mht. indånding og indtagelse og IARC  (the Inter- 
  national Agency for Research on Cancer) vurderer ud fra disse dyreforsøg, at der  
  er tilstrækkeligt bevis for at kvarts er kræftfremkaldende i respirabel tilstand. 
_________________________________________________________________________________________ 
12. MILJØOPLYSNINGER 
 Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassifice- 
 ring, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
 Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. 
_________________________________________________________________________________________ 
13. BORTSKAFFELSE 
 Rester af produktet skal bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter. 
_________________________________________________________________________________________ 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER 
 Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport.  
 RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport. 
 ADR/RID-klasse: - 
 IMDG-klasse: - 
 UN-nr.:  
 EMS: - 
_________________________________________________________________________________________ 

1578-0



 

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 
 Anvendelsesbegrænsninger:  
 Må ikke anvendes af unge under 18 år jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.  
   
 Bestemte nationale forskrifter: 
 MAL-tal: ca. 57 MAL-kode: 00-3 (1993) 
________________________________________________________________________________________ 
16. ANDRE OPLYSNINGER 
 R-sætninger fra afsnit 3: 
 
 R 11 Meget brandfarlig  
 R 20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. 
 R 36/38 Irriterer øjnene og huden. 
 R 36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 
 R 48/20 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. 
 
  
 Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. 
 Brugerens arbejdsforhold er udenfor vor kontrol. Anvisninger i dette sikkerhedsdatablad er givet under 
 forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat, at anvendelses- 
 begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. 
 Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette 
 sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. 
 Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. 
 
 Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. 
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