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1. IDENTIFIKATION AF SUBSTANS/PRÆPARAT OG AF FIRMAET/FORETAGENDET 
 

Produktnavn MK-dent PREMIUM SERVICE OIL 
LU1011 

 
Producent/distributør MK-dent 

Eichenweg 7 b, D-22941 Bargteheide 
Telefon +49(0)4532-501526, Fax +49(0)4532-501527 

E-mail info@mk-dent.com 
Internet www.mk-dent.com 

Rådgivning Produktinformation 
Telefon +49(0)4532-501526 
Fax +49(0)4532-501527 

Nødrådgivning Giftinformationszentrale Göttingen GIZ-Nord 
Phone +49(0)551-19 240 

 
Anbefalet/tilsigtet formål 
Smøremiddel 
Tekniske aerosoler 

 
  

2. FAREIDENTIFIKATION 
Klassifikation 
F+; R12 
N; R51/53 

R-sætninger 
12 Ekstrem brændbar 
51/53 Giftig for organismer der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  

Oplysninger om særlig fare for mennesker og miljø  
Mulig dannelse af brandfarlige/eksplosive dampe ved omfattende brug. 

 
  

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
Farlige ingredienser 

 
CAS Nr EC Nr Navn [% vægt] Klassifikation 

111-65-9 203-892-1 oktan [og isomerer] 4,1 F R11; Xn R65; Xi R38; R67; N R50/53 
 
 

  

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
Generel information 
Fjern straks kontamineret gennemvædet tøj. 

I tilfælde af indånding 
Bring den tilskaderamte ud i frisk luft og sørg for at holde personen ubevægelig. Ved symptomer, henvises til medicinsk 
behandling. 

I tilfælde af hudkontakt 
Ved kontakt med huden afvaskes med vand 

I tilfælde af kontakt med øjnene 
Kommer produktet i kontakt med øjnene vaskes grundigt med rigeligt vand. Søg læge. 

mailto:info@mk-dent.com
http://www.mk-dent.com/
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I tilfælde af indtagelse 
Fremkald ikke opkast.  
Lægebehandling. 
Skyl munden og drik rigeligt med vand. 

Lægelig information / mulige symptomer 
Følgende symptomer kan forekomme: 
Bevidstløshed 
Anæstetisk 
tilstand 
Hovedpine 
Forvirring 
Svimmelhed 

 
  

5. BRANDBEKÆMPELSE 
Egnede slukningsmidler 
Alkoholbestandigt skum 
Tørkemikalie 
Tørpulver 
Kuldioxid  
Sand 
Vandsprøjte/tåge 

Særlige farer ved eksponering som følge af stoffet/præparatet, forbrændingsprodukter, resulterende gasser 
Brandgasser fra organiske materialer skal klassificeres som giftige for åndedrættet.  

Specielt beskyttelsesudstyr for brændbekæmpere 
Brug åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel. 
Brandbekæmpelse, rednings- og rydningsarbejde under forbrænding og ulmegasser kan kun udføres med åndedrætsværn. 

Yderligere information 
Dampe er tungere end luft og kan sprede sig langs gulvet. 
Opsaml forurenet brandbekæmpelsesvand separat. Må ikke ledes ud i afløb. 

 
  

6. FORHOLDSREGLER FOR UDSLIP VED UHELD 
Personlige sikkerhedsforanstaltninger 
Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
Anvend beskyttelsesbeklædning. 
Hold antændelseskilder væk. 
Vær opmærksom på udvidelse af gas, især ved jorden (tungere end luft) og i vindretningen. 

Miljømæssige forholdsregler 
Udled ikke i afløb eller vandmasser. 

Metoder til inddæmning og oprensning 
Opsamles med et absorberende materiale. 

 
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

Rådgivning om sikker håndtering 
Sprøjt ikke på åben ild eller glødende materiale. 
Sørg for grundig rumventilation, hvis nødvendigt i godt ventileret område med lokal udstødningsventilation på arbejdspladsen. 
Sørg for god rumventilation på jordoverfladen (dampe er tungere end luft).  

Rådgivning om beskyttelse mod brand og eksplosion 
Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Meget flygtige, brandfarlige komponenter frigøres under brug.  
Rygning forbudt. Meget flygtige, brandfarlige komponenter frigøres under brug.  
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Krav til lagerrum og opbevaring 
Overhold de administrative forskrifter vedrørende opbevaring af komprimerede gascylindere/containere.  

Yderligere information om betingelser for opbevaring 
Beskyt mod direkte sollys 
Opbevar beholderen et køligt sted med god ventilation.  
Undgå varme og overophedning.  

 
  

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG BESKYTTELSE 
Yderligere rådgivning om systemdesign 
Sørg for god ventilation/udsugning under brug 

Åndedrætsværn 
Ikke nødvendigt 

Håndbeskyttelse 
Specifikation af handskemateriale: [Mærke/type tykkelse, gennemtrængningstid/levetid, befugtningsmodstand]: 
Natur latex 0,6 mm; 480min.;60min.;for eksempel "Lapren 706" fra the firmaet KCL, e-mail: Vertrieb@kcl.de 

Øjenbeskyttelse 
Sikkerhedsbriller 

Hudbeskyttelse 
Beskyttelsestøj 

Generelle beskyttelsesforanstaltninger 
Undgå kontakt med hud og øjne 

Hygiejniske foranstaltninger 
Overhold reglerne for arbejdshygiejne. 

 
  

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 
Form 
aerosol 

Farve 
gullig 

Lugt 
mærkbar 

 

Vigtigt information om sundhed, sikkerhed og miljø 
 Værdi Temperatur ved Metode Bemærkning 

Flammepunkt ca. -80 °C     

Antændelsestemperatur ca. 400 °C     

Nedre 
eksplosionsgrænse 

Ikke bestemt     

Øvre eksplosionsgrænse Ikke bestemt     

Damptryk Ikke bestemt     

Densitet Ikke bestemt     

Opløselighed i vand     uopløselig 
 
 

Eksplosive egenskaber 
Produktet betragtes som ikke-eksplosivt. Ikke desto minde kan der dannes eksplosive damp/luftblandinger. 

mailto:Vertrieb@kcl.de
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 
Forhold der skal undgås 
Holdes væk fra varme 

Materialer der skal undgås 
Reagerer med stærke syrer og alkalier. 
Reagerer med stærke oxidationsmidler.  

Farlige nedbrydningsprodukter 
Kulilte og kuldioxid 

 
  

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
Erfaringer fra praksis 
Kontakt med huden og øjnene kan forårsage irritation.  
Indånding medfører hovedpine/kvalme. 
Indånding medfører narkotisk virkning/beruselse. 

Yderligere information 
Andre farlige egenskaber er muligvis ikke udelukket. Produktet skal håndteres som almindelig forsigtighed med kemikalier.  

 
  

12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER 
 

Generel regulering 
Ved korrekt håndtering er der ikke set og forventes ikke nogen miljømæssig forurening. 

 
  

13. BORTSKAFFELSE 
Affaldskode nr. Affaldstype 
15 01 04 metallisk emballage 

 
Anbefalinger til produktet 
Fjern i overensstemmelse med lokale officielle 
forskrifter. Bortskaffes som farligt affald. 

Anbefalinger til emballering 
Bortskaffes i henhold til lovbestemmelser. 
Ukontamineret emballage kan tages til genanvendelse.  

Generel information 
For korrekt bortskaffelse af affald er en fuldstændig tømning af tin nødvendigt.  

 
  

14. TRANSPORTINFORMATION 
Land og indland navigationstransport ADR/RID 
UN 1950 AEROSOLS, 2.1 
Transport i "begrænsede mængder" i henhold til 3.4 ADR LQ2 er mulig. 

Marine transport IMDG 
UN 1950 AEROSOLS, 2.1 
Transport som begrænsede mængder i henhold til 3.4 IMDG Code er mulig. 

Lufttransport ICAO/IATA-DGR 
UN 1950 Aerosoler, brandfarligt, 2.1 
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15. OPLYSNINGER OM REGULERING 
Bemærkninger til klassificering 
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiver.  

 
Klassificering 

F+ Ekstremt brandfarlig 
N Miljøfarlig 

 
 

R-sætninger 
12 Ekstremt brandfarlig. 
51/53 Giftig for organismer der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

S-sætninger 
1/2 Opbevares aflåst og utilgængeligt for børn. 
16 Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. 
23.4 Undgå indånding af spray. 
61 Undgå udslip til miljøet. Se specielle instruktioner/sikkerhedsdatablad.  
9 Opbevar beholderen i et godt ventileret rum.  

 

Særlige mærkninger ti visse præparater 
Beholder under tryk: beskyt mod sollys og udsæt ikke for temperaturer over 50° C. Må ikke gennembores eller 
brændes, selv efter brug. 
Opbevares utilgængeligt for børn. 

 
16. ANDRE OPLYSNINGER 

16. ANDRE OPLYSNINGER 
Anbefalede anvendelser og begrænsninger. 
Nationale og lokale forskrifter vedrørende kemikalier skal overholdes. 

Yderligere information 
Oplysningerne heri er baseret på vores viden.  
Det karakteriserer produktet med hensyn til passende sikkerhedsforholdsregler. Det repræsenterer ikke en garanti for produktets 
egenskaber. 

 
Ordlyd af de R-sætninger, der er specificeret i kapitel 3 (ikke klassificering af formuleringen!) 
R 11 Meget brandfarlig. 
R 38 Irriterer huden. 
R 50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R 65 Farlig: kan 
forårsage lungeskade ved indtagelse. 
R 67 Dampe kan forårsage døsighed og svimmelhed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversat fra engelsk af Dentorium ApS 18.02.2010 
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