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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Produktets form
Produktnavn
Produktkode
Produkttype
Produktgruppe

: Blanding
: ESCA HYDRO W 46 
: 2123424
: Smøremidler
: Blande

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser
Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse,Industriel anvendelse,Forbrugeranvendelse
Specifikation for industriel og erhvervsmæssig 
anvendelse

: Industriel
Forbeholdt erhvervsmæssig brug

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

: Smøremidler og additiver

Funktion eller anvendelseskategori : Smøremidler og additiver

1.2.2. Anvendelser der frarådes
Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
UNIL LUBRICANTS NV
Bergensesteenweg 713
1600 Sint - Pieters - Leeuw - Belgique-Belgie
T 0032 02 365 02 00
info@unil.com - www.unil.be

1.4. Nødtelefon
Nødtelefonnummer : 070 245 245

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning
Danmark Giftlinjen

Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blanding: SDS < 2015 : #
Ikke klassificeret

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 
Børnesikringslukning : Nej
Faretegn der opfattes ved berøring : Nej

2.3. Andre farer
Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Undgå udledning til miljøet.
Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer
3.1. Stof
Ikke relevant

3.2. Blanding

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der skal oplyses ifølge kriterierne i afsnit 3.2 af bilag II til REACH

Unican A/S - Dansk eneimportør  
Indre Ringvej 7 
8740 Brædstrup - Danmark
T 0045 8797 2900
info@unican.dk - www.unican.dk

mailto:info@unil.com
www.unil.be


ESCA HYDRO W 46
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EF) n° 453/2010

09/09/2015 DA (dansk) SDS Ref.: 212340 - 212342 2/7

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp generelt : Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne vedvarer. Giv aldrig en bevidstløs person 

noget gennem munden.
Førstehjælp efter indånding : Sørg for indånding af frisk luft. Hold den tilskadekomne i ro. Søg lægehjælp, hvis 

åndedrætsbesvær er vedvarerende.
Førstehjælp efter hudkontakt : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af 

skylning med varmt vand. Søg lægehjælp, hvis utilpasheden eller irritationen udvikler sig.
Førstehjælp efter øjenkontakt : I tilfælde af øjenkontakt skyl straks med rent vand i 10-15 minutter. Søg omgående øjenlæge. 

Tag kontaktlinser ud.
Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer/skader : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold.
Symptomer/skader efter indånding : Ingen ved normal brug.
Symptomer/skader efter hudkontakt : Langvarig kontakt kan forårsage let irritation.
Symptomer/skader efter øjenkontakt : Kan forårsage let irritation.

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

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : AFFF-skum. Alkoholbestandigt skum. Carbondioxid (kuldioxid). Skum. Sand. Tørt pulver. Tørt 

kemikalie.
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm. vand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brandfare : Brændbart produkt.
Eksplosionsfare : Ikke relevant.
Reaktivt i tilfælde af brand : Nedbrydes ved temperaturstigning: udvikling af skadelige/irriterende gasser/dampe.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af 
brand

: Kan nedbrydes ved høje temperaturer under udvikling af giftige/antændelige dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandforebyggende foranstaltninger : Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt. Undgå enhver antændingskilde. Må ikke udsættes for 

varme.
Brandslukningsinstruktioner : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand.
Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.
Andre oplysninger : Brændbar. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Brug forstøvet vand til 

at afkøle udsatte overflader.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Almene forholdsregler : Overhold god rengøringspraksis - spild kan gøre jævne flader glatte i både fugtig og tør tilstand. 

Hvis der er mulighed for kontakt med øjne eller hud, skal der bæres egnede værnemidler.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale.
Tiltag i tilfælde af støvfrigivelse : Ikke relevant.

6.1.2. For indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr : Brug egnet beskyttelsesbeklædning og egnede handsker.
Nødprocedurer : Eventuelt spild skal fjernes hurtigst muligt ved at opsamle det med et absorptionsmiddel. Stop 

lækagen.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. The 
evacuation of the contaminated soil may be necessary.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Til tilbageholdelse : Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
Rengøringsprocedurer : Eventuelt spild skal fjernes hurtigst muligt ved at opsamle det med et absorptionsmiddel. 

Rester fra opsugning af spild, der indeholder dette materiale, kan kalssificeres som farligt 
affald. Kollekt spildt materiale op i en egnet beholder. Områder, hvor der er spildt, kan være 
glatte.
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Andre oplysninger : Spildt produkt kan være farligt glat.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Stabil under de i afsnit 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold. Se 
afsnit 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Yderligere farer under behandlingen : Brændbart produkt.
Forholdsregler for sikker håndtering : Skal fjernes hurtigt fra øjne, hud og beklædning. Hvis der er mulighed for kontakt med øjne 

eller hud, skal der bæres egnede værnemidler. Ikke flamme. Tobaksrygning forbudt. Der 
kræves normalt både lokal udblæsning og generel rumventilation.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, 
drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Må ikke opbevares sammen med nærings-og 
nydelsesmidler samt foderstoffer.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger : Overhold gældende bestemmelser.
Lagerbetingelser : Må ikke opbevares sammen med nærings-og nydelsesmidler samt foderstoffer. Holdes væk fra 

antændelseskilder - Rygning forbudt. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Beskyt 
mod kulde. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

Uforenelige produkter : Oxidationsmiddel. Se afsnit 10.
Uforenelige materialer : Se afsnit 10. Antændelseskilder. Direkte sollys.
Varme og antændelseskilder : Holdes væk fra åben ild og gnistkilder.
Forbud mod blandet opbevaring : Oxidationsmidler.
Opbevaringssted : Gulvet i lageret skal være inpermeable og således indrettet, at der dannes et opsamlingsbasin.
Særlige forskrifter for emballagen : Opbevares kun i den originale beholder.

7.3. Særlige anvendelser
Vask tøjet, før det bruges igen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Ingen tilgængelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler : Undgå enhver unødvendig eksponering.

Beskyttelsesbeklædning - materialevalg : Hold arbejdstøj og hverdagstøj adskilt, og vask dem separat

Beskyttelse af hænder : Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier. 
Penetration time of glove material: The exact time of penetration is determined by the 
manufacturer of protective gloves and to respect.

Beskyttelse af øjne : Øjenværn er kun nødvendigt når der er risiko for sprøjt eller stænk af væske

Beskyttelse af krop og hud : Hvis hudkontakt eller forurening af klæder er sandsynlig, bør man bære beskyttelsesdragt.

Åndedrætsbeskyttelse : Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke særlig 
åndedrætsbeskyttelse.

Andre oplysninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Sørg for lokal udsugning eller generel 
rumventilation for at nedbringe dampkoncentrationen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform : Væske
Udseende : Olieagtig væske.
Farve : farveløs til svagt gul.
Lugt : Karakteristisk.
Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data

Ingen tilgængelige data
pH : Ikke relevant
pH af opløsning : Ikke relevant
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data
Relativ fordampningshastighed (æter=1) : Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data
Frysepunkt : Ingen tilgængelige data
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Kogepunkt : Ingen tilgængelige data
Flammepunkt : 232 °C
Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas) : Combustible liquid
Damptryk : < 0,01 mm Hg
Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde : 0,87
Opløselighed : Opløselig i organisk opløsningsmiddel. Vanduopløseligt produkt.

Vand: < 0,1 mg/l
Log Pow : Ingen tilgængelige data
Log Kow : Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk : 46 mm²/s 40°C
Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data
Eksplosive egenskaber : Brandfare ved opvarmning. Ikke klassificeret som eksplosivt i henhold til EF-kriterierne, men 

kan udgøre en risiko i tilfælde af brand.
Oxiderende egenskaber : Ikke relevant.
Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger
Blandbarhed : Vanduopløseligt produkt
VOC-indhold : 0 %
Andre farer : Ved eller over flammepunktet kan de tilstedeværende dampe brænde i fri luft eller eksplodere i 

et lukket rum, hvis de blandes med luft og udsættes for en antændelseskilde

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen under normale forhold.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen tilgængelige data.

10.5. Uforenelige materialer
Oxidationsmiddel.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved udsættelse for høje temperaturer kan materialet nedbrydes, hvorved der frigøres giftige/brændbare dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet : Ingen tilgængelige data.

Hudætsning/-irritation : Ingen tilgængelige data.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt
pH: Ikke relevant

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ingen tilgængelige data.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt
pH: Ikke relevant

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering

: Ingen tilgængelige data.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt

Kimcellemutagenitet : Ingen tilgængelige data.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt
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Kræftfremkaldende egenskaber : Ingen tilgængelige data.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt

Toksicitet ved gentagen dosering : Ingen tilgængelige data.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Ingen tilgængelige data.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt

Specifik målorgan toksicitet (gentagen 
eksponering)

: Ingen tilgængelige data.
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt

Aspirationsfare : Ingen tilgængelige data.

ESCA HYDRO W 46 
Viskositet, kinematisk 46 mm²/s 40°C

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på 
mennesker og mulige symptomer

: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt.

Andre oplysninger : The data in annex are related to the ingredients where this mixture is composed from.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Økologi - generelt : Hvis produktet ikke neutraliseres, kan det medføre skadelige virkninger på organismer, der 

lever i vand.

12.2. Persistens og nedbrydelighed
ESCA HYDRO W 46 
Persistens og nedbrydelighed Ingen tilgængelige data.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
ESCA HYDRO W 46 
Log Pow Ingen tilgængelige data
Log Kow Ingen tilgængelige data
Bioakkumuleringspotentiale Ingen tilgængelige data.

12.4. Mobilitet i jord
ESCA HYDRO W 46 
Økologi - jord Ingen tilgængelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
ESCA HYDRO W 46 
Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

12.6. Andre negative virkninger
Andre negative virkninger : Ingen tilgængelige data.
Andre farer : Undgå udledning til miljøet

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
National lovgivning (affald) : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.
Metoder til affaldsbehandling : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.
Andre farer
Økologi - affald

EAK-kode

: Undgå udledning til miljøet. Overhold de lokale bestemmelser for deponering.
: Tomme beholdere genbruges, genanvendes eller bortskaffes i henhold til de lokale 

bestemmelser.
: 13 01 10* - Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier

PUNKT 14: Transportoplysninger
Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
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ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer
Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser.(ADR, RID, IMDG, IATA )
14.2. UN Officiel godsbetegnelse
Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 
14.3. Transportfareklasse(r)
Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 
Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant
14.4. Emballagegruppe
Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

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
Særlige forholdsregler for transport : Ikke reguleret eller ikke farligt

- Vejtransport
Transportreglement (ADR) : Ikke undergivet

- Søfart
Transportreglement (IMDG) : Ikke undergivet

- Luftfart
Ingen tilgængelige data

- Transport ad indre vandveje
Ingen tilgængelige data

- Jernbane transport
Transportreglement (RID) : Ikke undergivet

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

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 ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH

VOC-indhold : 0 %

15.1.2. Nationale regler
Sørg for, at alle nationale og lokale bestemmelser overholdes

Danmark
Bemærkninger vedrørende klassificeringen : Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger
Angivelse af ændringer:
Udgave - Se : *.

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 
2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 
1907/2006.

Rådgivning om oplæring/instruktion : Normal brug af denne produkt omfatter kun brugen der er beskrevet pâ emballagen.
Andre oplysninger : Ingen.
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SDS EU (REACH Bilag II)

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




