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Afsnit 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 

1.1. Produktidentifikator 

Handelsnavn:   Carlofon Entdröhnungsmittel 145-70 
 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 
frarådes 

Identificerede anvendelser 
Se under produktinformation. 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Identifikation af selskab/virksomhed 

Producent/Leverandør Carlofon GmbH 
Adresse/Nr. Grüninger Weg 32-34 
Nationalitetsmærke/Postnr./By D-35415 Pohlheim 
Telefon +49 (0) 64 04 / 205 16-0 
Telefax +49 (0) 64 04 / 205 16-44 
E-mail adresse info@carlofon.de 

 
1.4. Nødtelefon nr. 

Fabrikantens nødtelefonnummer +49 (0) 228 19 240 rådgivning på tysk og engelsk 

Nationalt nødtelefonnummer i henhold  82 12 12 12 

til forordning 1907/2006, bilag II 

 

Afsnit 2. Fareidentifikation 

Klassificering af stoffet eller blandingen 

2.1. Klassifikation af præparatet 
 

I henhold til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF. 

Produktet er klassificeret som ikke farligt. 
 

I overensstemmelse med Forordning (EF) Nr. 1272/2008 

Produktet er klassificeret som ikke farligt. 
 
2.2. Mærkningselementer 

Mærkning iht. EU direktiv 1272/2008 (CLP) 
 

Faresymbol 

Ikke tilgængelig. 
Faremærkning 

Ikke tilgængelig. 

Mærkning iht. EU direktiv 1999/45/EF 

Ikke tilgængelig. 

Særlig mærkning af visse blandinger (EU) 

Ikke tilgængelig 

2.3. Andre farer 
 
  

Afsnit 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Dette produkt er en blanding.  

3.2. Blandinger 

Kemisk karakterisering 
 

Vandholdig dispersion. 
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Farlige komponenter 
 

Substanser som udgør en sundheds- eller miljøfare inden for betydningen i Forordning (EF) Nr. 1272/2008 
Ikke tilgængelig. 
  
Substanser som udgør en sundheds- eller miljøfare inden for betydningen i Direktiv 67/548/EWG eller 1999-45/EF 
Ikke tilgængelig. 
 

Øvrige råd 
Se under kap. 16 for den fulde tekst af R-sætninger.  
Se under kap. 16 for den fulde tekst af H-sætninger. 

 

Afsnit 4. Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelt råd 
 

Søg læge - hvis symptomerne er vedvarende eller i alle tvivlstilfælde.  
 

Hudkontakt 
Forurenet tøj tages straks af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensemiddel. Brug ikke 
opløsningsmidler eller fortynder! 

 
Øjenkontakt 
Skyl rigeligt med vand i nogle minutter, mens øjet holdes åbent. Fjern evt. kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Søg straks 
lægehjælp. 

 
Indtagelse 
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis den forulykkede er ved bevidsthed). Kontakt omgående læge. Fremprovoker 
IKKE opkastning. Personen holdes i ro. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Ved symptomer eller i tvivlstilfælde kontakt læge.  

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling er  nødvendig 
 

Afsnit 5. Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Produktet selv brænder ikke. 

Egnede slukningsmidler 

Alkoholbestandigt skum, kuldioxid, pulver, sprøjtetåge, (vand). 
 

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes  

Kraftig vandstråle 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Farlige forbrændingsprodukter 
 

Brand vil udvikle tyk sort røg indeholdende farlige forbrændingsprodukter. Indånding af dekomponeringsprodukter kan skade 
helbredet. 

 
 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Særligt beskyttende udstyr og brandbekæmpelsesprocedurer 
Hel flammesikker beskyttelsesbeklædning. Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. I 
tilfælde af brand nedkøl beholdere/tanke med vandtåge. Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og 
vandløb. 
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Afsnit 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Opbevares på et velventileret sted. Indånd ikke dampe. Overhold sikkerhedsforskrifter se punkt 7 og 8. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Produktet må ikke komme i kloakafløb og vandløb. Ved forurening af floder, søer og spildevandsledninger skal de pågældende 
myndigheder informeres iht. de lokale love.  

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Spildt materiale afgrænses og opsuges med ikke-brændbart absorberende materiale (fx sand, jord, vermiculite, kiselgur) og 
samles i dertil beregnede beholdere for at blive bortskaffet miljømæssigt korrekt iht. de lokale bestemmelser (se afsnit 13). 
Rengøres med rengøringsmidler, brug ikke opløsningsmidler. 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Overhold beskyttelsesforskrifter (se afsnit 7 og 8). 
 

Afsnit 7. Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Sikkerhedsinformation 
 

Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning. Undgå at indånde slibestøv. Rygning, spisning og indtagelse af drikke er forbudt 
i anvendelsesområdet. For personlig beskyttelse se afsnit 8. Beholder må ikke tømmes med tryk, det er ikke en trykbeholder. 
Skal altid opbevares i beholdere, der svarer til den originale emballage. Overhold de lovmæssige beskyttelses- og 
sikkerhedsforskrifter.  
 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Krav til lager og beholdere 

Lagring sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Beholder må ikke tømmes med tryk - det er ikke en trykbeholder. Rygning forbudt. 
Undgå uautoriseret adgang. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at 
forebygge lækage. Adgang forbudt for uvedkommende.  

Anvisninger ved samlagring 
 

Ikke tilgængelig. 
 

Yderligere anvisninger til lagring 
Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Åbnede beholdere skal opbevares opretstående for at forebygge 
lækage. Opbevar mellem 5 °C og 25 °C i godt ventilerede og tørre rum væk fra varme og  direkte sollys.  
 
Lagerklasse 
(VCI koncept for samlagring af kemikalier): 12 

7.3. Særlige anvendelser 

Se anvendelsesteknisk information og anvendelsesteknisk information. 
 
 

Afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

Arbejdspladsgrænseværdier 

N/A 

 

8.2. Eksponeringskontrol 

Yderligere henvisninger ved udformning af tekniske anlæg 
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dette skulle kunne opnås ved en god almen ventilation eller ved brug af en punktudsugning. 
Hvis disse ikke er tilstrækkelige til at opretholde koncentrationerne af småpartikler og dampe af opløsningsmiddel under 
arbejdspladsgrænseværdierne, skal passende åndedrætsværn bæres.  
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Begrænsning og overvågning af eksponering på arbejdspladsen 
 

Åndedrætsværn 
Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal egnet åndedrætsværn anvendes.  
 
Beskyttelse af hænder 

 

Til længerevarende og gentagen brug skal bruges PVC (polyvinylchlorid) handsker. Handskematerialets tykkelse skal være > 
0,4: Gennemtrængningstiden (maksimal anvendelse) > 480 min. Det anbefalede handskemateriale er anbefalet på baggrund af 
stofferne under fremstilling. 

Følg anvisninger og oplysninger fra handskefabrikanten vedrørende anvendelse, opbevaring, vedligeholdelse samt udskiftning 
af handskerne. Producentens anvisninger og information om anvendelse, opbevaring og udskiftning af handskerne. 
Materialernes indtrængningstid afhænger af styrke og varighed af hudeksponering. Anbefalet handskemærke DIN EN 374. 
 
Beskyttelsescreme kan bruges til beskyttelse af udsatte hudområder. Efter kontakt skal disse under ingen omstændigheder 
anvendes. 

Beskyttelse af øjne 
Brug beskyttelsesbriller som beskyttelse mod sprøjt. 
 
Beskyttelse af hud og krop 
Brug særligt arbejdstøj. Brug antistatiske klæder af naturfiber (bomuld) eller varmebestandige syntetiske fibre. 

 
Hygiejniske foranstaltninger 
Vask huden grundigt med vand og sæbe eller brug et anerkendt hud rensemiddel.  

 
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 
Produktet må ikke komme i kloakafløb eller vandløb. Miljøoplysninger kan findes i afsnit 7.  
Herudover kræves ingen yderligere foranstaltninger.  

 
 

Afsnit 9. Fysisk-kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende 
Form: Flydende.   
Farve: Se etiket.  
Lugt: Karakteristisk. 

 
Sikkerhedsrelevante anvisninger 
Flammepunkt (°C):  Ikke anvendeligt 
Kogepunkt:   Ikke anvendeligt 
Laveste eksplosionsgrænse: Ikke anvendeligt 
Højeste eksplosionsgrænse: Ikke anvendeligt 
Damptryk ved 20 °C:  Ikke anvendeligt  
Densitet ved 20 °C:  1,54 g/cm³ 
Vandopløselighed (g/l): Blandelig 
pH-værdi ved 20 °C:  - 
Viskositet  ved  °C:  210/180dPas/Sp2/28 °C 
Separationstest af opløsnings- 
midler (%):   <3 % 
Massefylde (%):  77,66 vægt-% 
Opløsningsmiddelindhold: 
- Organiske opløsningsmidler: 0 vægt-% 
- Vand:   22 vægt-% 
 

 
9.2. Andre oplysninger

724-2



5  

Revisionsdato: 29.062015 
Trykdato: 29.06.2015 
 

 
 

Afsnit 10. Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

10.2. Kemisk stabilitet 

Produktet er kemisk stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser (se afsnit 7).  

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser. Yderligere information om korrekt lagring se 
afsnit 7. Ved høje temperaturer kan dannes nedbrydningsprodukter. 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Ikke påkrævet ved normal brug. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Ved høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter, fx: Kuldioxid, kulilte, røg, nitrogenoxid. 
 
 

Afsnit 11. Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Generelle bemærkninger 
 

Der er ingen tilgængelige data for produktet.  

Akut toksicitet 

Der foreligger ingen toksikologiske data. 

Irritation og ætsning 

Der foreligger ingen toksikologiske data. 

Sensibilisering 

Der foreligger ingen toksikologiske data. 
 

CMR-virkninger (kræftfremkaldende, reproduktions- og/eller udviklingsmæssige virkninger) 

Der foreligger ingen toksikologiske data. 

Specifik målorganisk toksicitet 

Der foreligger ingen toksikologiske data. 

Aspirationsfare 

Der foreligger ingen toksikologiske data. 

Praktiske erfaringer 

Andre betragtninger: 

Længere og gentagen kontakt med produktet medfører fedttab i huden og kan forårsage ikke-allergiske kontaktskader 
på huden (kontaktdermatitis) og/eller optagelse af skadelige stoffer. Stænk kan irritere øjnene og forårsage reversible 
skader.  

Sammenfattende vurdering af CMR egenskaber 

Indholdsstofferne opfylder ikke kriterierne for CMR kategorierne 1 eller 2 i henhold til 67/5487EU. 

Der findes ingen tilgængelige data om produktet. Forberedelsen blev vurderet efter den konventionelle metode i 
henhold til EU direktiv 1999/45/EU og ikke klassificeret. 

 

Afsnit 12. Miljøoplysninger 

Der er ingen tilgængelige data om produktet. Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.  
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12.1 Toksicitet 

Der er ingen tilgængelige data. 

Forlænget økotoksicitet 

Der er ingen toksikologiske data. 

12.1. Persistens og nedbrydelighed 

Der er ingen toksikologiske data. 

12.2. Bioakkumuleringsmateriale 

Der er ingen toksikologiske data. 

Biokoncentrationsfaktor (BCF) 

Der er ingen toksikologiske data. 

12.3. Mobilitet i jord 

Der er ingen toksikologiske data. 

12.4. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er der ikke klassificeret nogen ingrediens for dette i henhold til REACH, Bilag XIII. 

12.5. Andre negative virkninger 

Produktet blev vurderet ifølge den konventionelle metode i Produktdirektivet 1999/45/EU og ikke klassificeret som miljøfarlig. 

             
           

Afsnit 13. Forhold vedrørende bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 
 
Produkt 
Anbefaling: Må ikke ledes ud i kloakafløb og vandløb. Affald og beholdere skal bortskaffes på sikker vis.  

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. 
Affaldskort nr. Beskrivelse 

08 01 17 Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 
 

Emballage 
 

Anbefaling: 
Som metode til bortskaffelse anbefales den energetiske genanvendelse. Hvis det ikke er muligt, er der kun forbrænding som 
særligt affald tilbage. 
 

Afsnit 14. Transportoplysninger 
 
Dette produkt er i henhold til de internationale transportretningslinjer (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA) klassificeret som ikke 
farligt.  

14.1. UN-nummer 

Ikke tilgængeligt. 
 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

Ikke tilgængeligt. 
 

14.3. Transportfareklasse(r) 
Ikke tilgængeligt. 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke tilgængeligt. 
 
 

14.5. Miljøfarer 

 Vejtransport (ADR/RID) - ikke tilgængeligt. 
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Marine forureningsfaktor (Marine pollutant) 
 

Vejtransport (ADR/RID) - ikke tilgængeligt.     
 
 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

 
Transport altid i lukkede, opretstående og sikre beholdere. Det skal sikres, at personer, som transporterer produktet ved, hvad 
de skal gøre i tilfælde af uheld eller lækage. For information om sikker omgang - se afsnit 6 - 8. 
 
Vejtransport (ADR/RID) 
Tunnelrestriktionskode 
 
Søtransport (IMDG) 
EmS-nr. 
 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 

 
Ikke tilgængeligt.  

 
 

Afsnit 15. Oplysninger om regulering 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 
sikkerhed, sundhed og miljø 

Udelukkende til erhvervsmæssigt brug. 

MAL-kode:  0-1 

EU bestemmelser 

Angivelser i henhold til 1999/13/EU om begrænsning af emission af flygtige organiske stoffer (VOC tal) 

VOC tal (i g/l) ISO 11890-2: 0,403 

VOC tal (i g/l) ASTM D 2369: 0,661 
 

 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke foretaget nogen sikkerhedsvurdering af blandingen. 
 
 

Afsnit 16. Andre oplysninger 

R-sætninger og H-sætninger (nummer og fuld tekst): 

Ikke tilgængeligt. 
 

16. Yderligere oplysninger 
 

Specifikationerne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle viden og opfylder såvel den nationale som EU-lovgivningen. 
Produktet må ikke uden skriftlig tilladelse bruges til noget som helst andet formål end det i afsnit 1 nævnte. Brugeren er 
ansvarlig for at overholde alle nødvendige lovlige bestemmelser. Specifikationerne i dette sikkerhedsdatablad  beskriver vores 
produkts sikkerhedskrav og repræsenterer ikke noget tilsagn om produktegenskaber. 
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