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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Blanding 

Produktnavn : HD ADHESIVE GREASE

Produktkode : 77260, 77265 og 77268

Produktgruppe : Handelsvare 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse,Erhvervsmæssig anvendelse 

Anvendelse af stoffet/blandingen : Fedtstoffer 

Funktion eller anvendelseskategori : Smøremidler og additiver 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

1.4. Nødtelefon 

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning 

Danmark Giftlinjen 

Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Bakke 23E 

Opgang 20 C 

2400 København NV 

+45 82 12 12 12 

Oliebron 

deutschland 

BERLIN GIFT CENTRUM 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Ikke klassificeret 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

EUH-sætninger : EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 

2.3. Andre farer 

Andre farer, som ikke indebærer klassificering : Spildt produkt kan være farligt glat. Undgå udledning til miljøet. 

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII 

UniCan A/S

Indre Ringvej 7

DK-8740

Brædstrup

Tlf.: +45 87972900

info@unican.dk www.unican.dk

mailto:info@unil.com
http://www.unil.be/
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Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have 

hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller 

Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 % 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Kommentar : This product is a lithium grease based on semi-synthetic oil with 

additives DMSO extract < 3% (IP 346) 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning 

(EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Fosforodithionsyre, blandet O, O-bis (2-ethylhexyl og 

iso-Bu og iso-Pr) estere, zinksalte 

CAS nr: 85940-28-9 

EC-nummer: 288-917-4 

REACH-nr: 01-2119521201-

61 

< 2,5 Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Aquatic Chronic 2, H411 

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp efter indånding : Søg straks ud i fri luft i tilfælde af indånding af dampe. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden med sæbevand. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Vask straks med store mængder vand, også under øjenlågene. 

Førstehjælp efter indtagelse : Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i 

tilfælde af ubehag. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger : Ukendt. 

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

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Carbondioxid (kuldioxid). Tørt kemikalie. Skum. 

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Brandfare : Produktet er ikke antændeligt. 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Udvikling af giftige og irriterende gasser. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Beskyttelse under brandslukning : Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Almene forholdsregler : Spildt produkt kan være farligt glat. 
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6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Ingen tilgængelige oplysninger 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Forsøg at standse udslippet uden at tage nogen risiko. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Spild dækkes med ubrændbart materiale, f.eks.: sand, jord, vermiculit. Skovl produktet op i 

passende lukkede beholdere med henblik på bortskaffelse. 

6.4. Henvisning til andre punkter 

PUNKT 12 : Miljøoplysninger. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Yderligere farer under behandlingen : Spildt produkt kan være farligt glat. 

Hygiejniske foranstaltninger : Undgå langvarig og gentagen kontakt med huden. Produktet skal håndteres ifølge god 

arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Hold beholderen tæt lukket. Må kun opbevares i originalbeholderen på et køligt, godt 

ventileret sted. Opbevares ved temperaturer på under 45°C. Holdes væk fra varme, varme 

overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og  biologiske grænseværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.2. Anbefalede målemetoder 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.5. Kontrolbanding 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2. Eksponeringskontrol 

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Kræver ingen specifikke eller særlige foranstaltninger under forudsætning af at overholde de almene sikkerhedsregler og arbejdshygiejniske regler. 

8.2.2. Personlige værnemidler 

Personlige værnemidler: 

Handsker. 
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Personlige værnemidler symbol(er): 

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt 

Beskyttelse af øjne: 

Undgå kontakt med øjnene 

8.2.2.2. Hudværn 

Beskyttelse af krop og hud: 

Brug egnet beskyttelsesbeklædning 

Beskyttelse af hænder: 

Handsker af nitrilgummi. Materialetykkelse: >= 0.38 mm  - . Gennembrudstid: > 480 min. Materialetykkelse: 0.1 mm  - . Til at beskytte mod sprøjt fra 

hældning. Gennemtrængningstiden skal kontrolleres med handskeproducenten 

Beskyttelse af hænder 

type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Gennemtrængning Standard 

Nitrilgummi (NBR), 

Neoprengummi (HNBR), 

Polyvinylchlorid (PVC) 

6 (> 480 minutter) 

Anden hudbeskyttelse 

Beskyttelsesbeklædning - materialevalg: 

Brug egnet beskyttelsesbeklædning 

8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Åndedrætsværn ikke påkrævet under anbefalede anvendelsesforhold med tilstrækkelig ventilation. Hvis brugen af produktet indebærer risiko for 

eksponering ved indånding, anbefales åndedrætsværn 

8.2.2.4. Farer ved opvarmning 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen 

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

Begrænsning af forbrugereksponeringen: 

Produktet skal håndteres ifølge god arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer. 

Andre oplysninger: 

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Flydende 

Farve : Grøn. 

Udseende : Langtrådet fedt/pasta. 

Lugt : Ikke tilgængeligt 

Lugtgrænse : Ikke tilgængeligt 

Smeltepunkt : Ikke tilgængeligt 

Frysepunkt : Ikke tilgængeligt 

Kogepunkt : Ikke tilgængeligt 

Brændbart : Ikke tilgængeligt 

Eksplosionsgrænser : Ikke tilgængeligt 

Lavere eksplosionsgrænse : Ikke tilgængeligt 
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Højere eksplosionsgrænse : Ikke tilgængeligt 

Flammepunkt : > 200 °C 

Selvantændelsestemperatur : Ikke tilgængeligt 

Nedbrydningstemperatur : Ikke tilgængeligt 

pH : Ikke tilgængeligt 

Viskositet, kinematisk olie  : 1000 cSt 

Opløselighed : Ikke tilgængeligt 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) : Ikke tilgængeligt 

Damptryk : Ikke tilgængeligt 

Damptryk ved 50°C : Ikke tilgængeligt 

Massefylde : < 1000 kg/m³ (25°C) 

Relativ massefylde : Ikke tilgængeligt 

Relativ damptæthed ved 20°C : Ikke tilgængeligt 

Partikelkarakteristika : Ikke anvendelig 

9.2. Andre oplysninger 

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Stabil under normale forhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ingen under normale forhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Høj varme. 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Stærke oxidationsmidler. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret 

HD ADHESIVE GREASE 

LD50, oral 6488 mg/kg 

LD50, hud 7866 mg/kg 

Fosforodithionsyre, blandet O, O-bis (2-ethylhexyl og iso-Bu og iso-Pr) estere, zinksalte (85940-28-9) 

LD50 oral rotte 3000 mg/kg 
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Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret 

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 

11.2. Oplysninger om andre farer 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret 

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret 

Fosforodithionsyre, blandet O, O-bis (2-ethylhexyl og iso-Bu og iso-Pr) estere, zinksalte (85940-28-9) 

LC50 - Fisk [1] 2,2 mg/l (Cyprinodon variegatus; 96h) 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

HD ADHESIVE GREASE 

Persistens og nedbrydelighed Svært bionedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

HD ADHESIVE GREASE 

Bioakkumuleringspotentiale Ingen. 

12.4. Mobilitet i jord 

HD ADHESIVE GREASE 

Miljø - jord Produktet adsorberes i jord. Ikke opløselig i vand. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.7. Andre negative virkninger 

Andre negative virkninger : Ingen tilgængelige data. 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. 

EAK-kode : 13 08 99* - Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
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PUNKT 14: Transportoplysninger 

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer eller ID-nummer 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.5. Miljøfarer 

Miljøfarlig: Nej Miljøfarlig: Nej 

Marin forureningsfaktor: Nej 

Miljøfarlig: Nej Miljøfarlig: Nej Miljøfarlig: Nej 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Vejtransport 

Ingen tilgængelige data 

Søfart 

Ingen tilgængelige data 

Luftfart 

Ingen tilgængelige data 

Transport ad indre vandveje 

Ingen tilgængelige data 

Jernbane transport 

Ingen tilgængelige data 

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter 

Ikke anvendelig 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

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

15.1.1. EU-regler 

Indeholder stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser) 

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater 

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste) 

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier) 

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer) 

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget) 

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af 

forstadier til sprængstoffer) 

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering på markedet af visse 

stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer) 
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15.1.2. Nationale regler 

Tyskland 

Fareklasse for vand (WGK) : WGK 1, svagt skadeligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1) 

Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. 

BImSchV) 

: Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV) 

Holland 

ABM-kategori : B(4) - lav fare for vandlevende organismer 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen –

Vruchtbaarheid 

: Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

Schweiz 

Opbevaringsklasse (LK) : LK 10/12 - Væsker 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Angivelse af ændringer 

Punkt Ændret emne Ændring Kommentar 

Erstatter Modificeret 

Revideret den Modificeret 

8.2 Andre oplysninger Tilføjet 

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2 

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 

Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 

H315 Forårsager hudirritation. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, kategori 2 

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU 

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og 

miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. 


