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1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 
 Produktets navn:  CARSYSTEM BOOTH MASK STICK 
 Producent: Vosschemie GmbH 
  Essinger Steinweg 50 
  D-25436 Uetersen 
 Tlf.: +49(0)4122 717 0 
 Importør: Baden-Jensen A/S 
 Adresse: Baltorpbakken 16 
 Postnr./By 2750 Ballerup 
 Tlf.nr. 44 66 68 00 
 Telefax: 44 66 60 14 
 Kontaktperson: Anna Grete Boye, Leder af Koldingafd. 
  agb@baden-jensen.dk 
 Tlf.nr.: 75 50 18 04 
 Telefax: 75 50 74 40 
 Rekvirering af datablade: Jytte Schmidt 
  js@baden-jensen.dk  
 Anvendelsesområde: Autolakering 
  KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG 
_________________________________________________________________________________________ 
2. FAREIDENTIFIKATION 
 Særlige farer for mennesker og miljø. 
 Direktiv 1999/45/ EC: Produktet skal ikke klassificeres iht. Direktiv 1999/45/EC 
 
 Overhold altid generelle sikkerhedsforskrifter ved håndtering af kemikalier. 
 Undgå kontakt med huden og øjnene.  
_________________________________________________________________________________________ 
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. 
 Indeholder passiveret, organisk peroxid. 
 EINECS.nr. CAS.nr. Navn Koncentration Symbol R-sætn. 

 215-185-5 001310-73-2 sodium hydroxid 0,0 > 0,1 % C 35 
     1A H314 
 
 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 
 Generelt:  I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. 
 Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.  
 Øjnene: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg  
  læge.  

 Huden: Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrense- 
  middel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. 
 Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer  
  maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance. 
 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 ikke brandbart. Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke vandstråle, der spreder  
 branden. Brand vil udvikle tæt, sort røg.  
 Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet. 
 Afkøl udsatte, lukkede beholdere med vand. 
_________________________________________________________________________________________ 
6.  FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD 
 Personrelaterede forholdsregler: 
 Sørg for god ventilation.  
 Undgå kontakt med øjne og hud. 
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 Fjern uvedkommende personer fra området.  
 Miljøbeskyttende foranstaltninger: 
 Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.  
 Må ikke ledes ud på jorden. 
 Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres. 
 Rengøring/opsamling: 
 Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord eller granulat og anbring det  
 i engangsbeholdere (se punkt 13).    
_________________________________________________________________________________________ 
7.  HÅNDTERING OG OPBEVARING 
 Håndtering 
 Sørg for effektiv ventilation. Undgå indånding af dampe. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke  
 tilladt i arbejdslokaler.  

 
 Opbevaring 
 Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares utilgængeligt  
 for børn, i tæt lukket originalemballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt  
 ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra antændelseskilder, oxiderende stoffer og  
 stærkt sure og basiske materialer. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt  
 og opbevares oprejst for at forebygge lækage. 
_________________________________________________________________________________________ 
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 Foranstaltninger 
 Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe begrænses til et minimum samt tilsmudsning  
 af huden undgås. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.  

 
 Personlige værnemidler 
 Åndedrætsværn: Ikke nødvendigt hvis rummet er godt ventileret. 
 Beskyttelse af hænder: Brug fx engangs nitrilhandsker, som kasseres efter brug eller efter eventuel  
  forurening.  
  Kontakt evt. Baden-Jensen med henblik på at finde andre, egnede handsker. 
  Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid 
  følges. 
 Øjenværn: Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk. 

 Beskyttelse af hud: Anvend evt. særligt arbejdstøj. 
_________________________________________________________________________________________ 

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 
 Tilstand:  Flydende 
 Farve: Klar 
 Lugt: Karakteristisk 
 Kogepunkt: 100°C 
 Flammepunkt: - 
 Selvantændelig ved - 
 Vægtfylde ved 20°C: 1,0 kg/l DIN 53217/ISO 2811 
 Opløselighed i vand: 100 % blandbar 
 pH-værdi ved 20°C: 10 
_________________________________________________________________________________________ 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 
 Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser (se afsnit 7).  
_________________________________________________________________________________________ 
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Sundhedsfarlige egenskaber). 
 HUD:  Generelt irriterer produktet ikke huden 
 ØJNENE:  Stænk i øjnene giver irritation. 
 
 Produktet skal ikke klassificeres iht General EU Classification Guidelines for Preparations 
_________________________________________________________________________________________ 
12. MILJØOPLYSNINGER 
 Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassi- 
 ficering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
 
 Anden information: 
 Produktet må ikke udledes i kloak, vandløb eller på jorden. 
_________________________________________________________________________________________ 
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13. BORTSKAFFELSE 
 Rester af produktet er klassificeret som farligt affald. 
 
 EAK-kode_ 
 08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige 
  stoffer 
 
 Tomme emballager med kun en hærdet film af produktet er ikke farligt affald. Spild, rester, tom emballage, 
 kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder skal lægges i en særlig affaldsbehold, der skal være 
 tydeligt mærket med indhold. Beholderen kan fx være mærket med: „Farligt affald. Pas på!“ 
_________________________________________________________________________________________ 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER 
 Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og  
 IMDG for søtransport. 
_________________________________________________________________________________________ 
15. OPLYSNINGER OM REGULERING 
 Anvendelsesbegrænsninger:  
 - 
_________________________________________________________________________________________ 
16. ANDRE OPLYSNINGER 
 Relevante sætninger 
 R 35 Alvorlig ætsningsfare. 
 H 314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
 
 
 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 og det pågældende anvendelsestekniske 
 datablad, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger 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. 
 Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: - 

 Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. 
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