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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
· 1.1 Produktidentifikator
· Produktnavn: Pevalen™
· Produktidentifikator Pevalen™
· Registreringsnumre 01-2119493810-35-0003
· 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarådes
· Stoffets/præparatets anvendelse Blødgøringsmiddel
· 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
· Producent/leverandør
Perstorp Oxo AB
SE-444 84 Stenungsund
Sweden
Tel. +46 303 728600
Fax. +46 303 728607
www.perstorp.com
· For yderligere information: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Nødtelefon: (+)1 760 476 3961 (Contract No. : 334101)

PUNKT 2: Fareidentifikation
· 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Denne substans er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.
· Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF
Stoffet er ikke klassificeret som skadeligt for sundhed eller miljø i henhold til stofdirektivet.
· 2.2 Mærkningselementer
· Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke relevant.
· Farepiktogrammer Ikke relevant.
· Signalord Ikke relevant.
· Risikosætninger Ikke relevant.
· Sikkerhedssætninger Ikke relevant.
· Farebetegnelse: Der er ingen særlige risici forbundet med dette produkt.
· 2.3 Andre farer
Forsigtig - stoffet er endnu ikke undersøgt fuldstændigt.
På grund af stoffets struktur og undersøgelser foretaget på lignende produkter antager vi, at produktet
ikke er klassificeret.
· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Nej
· vPvB: Nej
*

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
· 3.1 Stoffer Ja.
· Indholdsstoffer:
Reg.nr.: 01-2119493810-35-0003 Polyol ester
DK
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
· Efter indånding: Førstehjælpstiltag er ikke nødvendige, men sørg for at få frisk luft.
· Efter hudkontakt:
Førstehjælpsforanstaltninger er ikke nødvendigt, men vask eksponeret hud med sæbe og vand af
hygiejniske grunde.
· Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
· Efter indtagelse:
Skyl munden med vand.
Ved indtagelse af store mængder eller ved ildebefindende, kontakt læge.
· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
· 5.1 Slukningsmidler
· Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller
alkoholbestandigt skum.
· Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Vand i fuld stråle.
· 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
I tilfælde af brand kan der frigøres:
Kulmonoxid (CO)
Kuldioxid (CO2)
· 5.3 Anvisninger for brandmandskab
· Særlige værnemidler:
Brandslukningspersonale skal anvende egnet beskyttelsesudstyr og luftforsynet åndedrætsværn
(SCBA) med fuld ansigtsmaske, som anvendes med overtryk.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
· 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Anvend sikkerhedsbriller, handsker, beskyttelsesdragt og gummistøvler af hygiejniske grunde.
· 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Minimer spredningsområdet og dæk afløb.
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
· 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:
Små spild:
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel).
Store spild:
Produktet pumpes op i en ekstra beholder, passende mærket.
· 6.4 Henvisning til andre punkter
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Anvend personlige værnemidler i henhold til punkt 8 ved risiko for eksponering.
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Ikke relevant.
· 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
· Opbevaring:
· Krav til opbevaringsrum og beholdere: Må kun opbevares i original beholder.
· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.
· 7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
· 8.1 Kontrolparametre
· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:
Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier,
der skal overvåges.
· DNEL-værdier Ikke bestemt.
· PNEC-værdier Ikke bestemt.
· 8.2 Eksponeringskontrol
· Personlige værnemidler:
· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.
· Åndedrætsværn:
Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.
Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
· Håndbeskyttelse:
Beskyttelseshandsker kræves egentlig ikke. Men vi anbefaler at bruge gummihandsker.
· Handskemateriale:
Butylgummi
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og
er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.
· Handskematerialets gennemtrængningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde
denne.
· Øjenbeskyttelse: Anvend beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for sprøjt ved håndtering af produktet.
· Kropsbeskyttelse: Normalt arbejdstøj til den kemiske industri (lange bukser og lange ærmer).
· Begrænsning og overvågning af eksponeringen af miljøet Ikke påkrævet.
· Risikohåndteringsforanstaltninger
Eksponeringsscenarier er ikke tilgængelige, da der ikke er klassificeret som farligt for sundhed eller
miljø i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
· Generelle oplysninger
· Udseende:
Form:
Væske
Farve:
Farveløs
· Lugt:
Mild
· pH-værdi:

6-7

· Tilstandsændring
Smeltepunkt/smelteområde
Kogepunkt/kogeområde

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

· Flammepunkt:

230-250 °C

· Antændelighed (fast, i luftform):

Ikke relevant.

· Antændelsespunkt:

Ikke bestemt.

· Nedbrydningstemperatur:

Ikke bestemt.

· Eksplosionsfare:

Ikke eksplosiv.

· Eksplosionsgrænser:
· Brandfremmende egenskaber

Ikke bestemt.
Ikke oxiderende.

· Damptryk:

Ikke bestemt.

· Densitet:

1,039 g/cm³

· Opløselighed i/blandbarhed med
vand:

Ikke bestemt.

· Fordelingskoefficient (n-octanol/vand): Ikke bestemt.
· Viskositet:
dynamisk ved 23 °C:
· 9.2 Andre oplysninger

33 mPas
Der står ingen yderligere, relevante informationer til
rådighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet
Der findes ingen specifikke testdata for dette produkt. For yderligere information, se efterfølgende
underafsnit i dette kapitel.
· 10.2 Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under normale forhold.
· 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
· 10.4 Forhold, der skal undgås Ingen kendte.
· 10.5 Materialer, der skal undgås: Ingen kendte.
· 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
· 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
· Akut toksicitet:
· LD/LC50-værdier: Ikke tilgængelige data.
(Fortsættes på side 5)
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· Primær irritationsvirkning:
· på huden: Ikke tilgængelige data.
· på øjet: Ikke tilgængelige data.
· Sensibilisering Ikke tilgængelige data.
· Toksicitet ved gentagen dosering Ikke tilgængelige data.
· Karcinogenicitet: Ikke tilgængelige data.
· Mutagenicitet: Ikke tilgængelige data.
· Reproduktionstoksicitet: Ikke tilgængelige data.
· Bemærkning:
Forsigtig - stoffet er endnu ikke undersøgt fuldstændigt.
På grund af stoffets struktur og undersøgelser foretaget på lignende produkter antager vi, at produktet
ikke er klassificeret.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
· 12.1 Toksicitet
· Toksicitet i vand: Ikke tilgængelige data.
· 12.2 Persistens og nedbrydelighed Ikke tilgængelige data.
· 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Ikke tilgængelige data.
· 12.4 Mobilitet i jord Ikke tilgængelige data.
· Yderligere økologiske oplysninger:
· Generelle anvisninger:
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.
· 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Nej
· vPvB: Nej
· 12.6 Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· Bemærkning:
Forsigtig - stoffet er endnu ikke undersøgt fuldstændigt.
På grund af stoffets struktur og undersøgelser foretaget på lignende produkter antager vi, at produktet
ikke er klassificeret.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
· 13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produktet er ikke klassificeret som farligt affald.
Brænd på et godkendt anlæg.
· Europæisk affaldskatalog
16 03 06 Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05
· Urensede emballager: Forurenet emballage skal bortskaffes på samme måde som produktet.
· Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
· Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

PUNKT 14: Transportoplysninger
· 14.1 UN nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant
(Fortsættes på side 6)
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· 14.2 Officiel Godsbetegnelse: (Teknisk navn)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
Ikke relevant
· 14.3 Transportfareklasse(r)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse

Ikke relevant

· 14.4 Emballagegruppe
· ADR, IMDG, IATA

Ikke relevant

· 14.5 Miljøfarer:
· Havforurenende (mærke for miljøfare) :

Nej

· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.

*

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

Ikke relevant.

· Transport/yderligere oplysninger:

Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
· 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljø
Ikke relevant.
· Nationale forskrifter:
· MAL-kode: 00-1
· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
· Datablad udstedt af: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Dataene ændret i forhold til tidligere version
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