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EF-Sikkerhedsdatablad uoverensstemmende til 1907/2006 / EG, artikel 31 
1. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden 
1.1 Produktidentifikator: Gevind Pasta High. Temp. Artikel nr. 77580  
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen: Høj temperatur smøremiddel 
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

UniCan A/S 
Indre Ringvej 7 
8740 Brædstrup 
Tlf: +45 87972900 
Fax: +45 87972906 
Email: info@unican.dk 

· For yderligere information: 
Teknisk afdeling 
Steffen Damkjær 

· 1.4 Nødtelefon: 
Tlf.:+45 87972900 (08.00-16.00 hr). 
Giftlinjen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Tlf. +45 82 12 12 12 

2. Fareidentifikation 
2.1 Klassificering af stoffet eller blanding 67/548 / EWG, 1999/45 / EG 

Ikke et farligt stof eller farligt præparat i henhold til EF-direktiv 67/548 / EØF og 1999/45 / EF 
2.2 Mærkningselementer 
2.3 Andre farer  

Selvom ingen miljømæssige påvirkninger eller bioakkumulations- forventes, bør udledning til 
miljøet undgås. 

3. Sammensætning - oplysning om indholdsstoffer 
3.1 Blandinger  

Blanding af kulbrinter, fortykningsmiddel, faste smøremidler og additiver. 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1 Generelle instruktioner  

Flyt personen fra farezonen, uden at udsætte dig selv for personlig risiko. Fjern tilsnavset tøj 
og sko. 

4.2 Efter indånding : Ikke relevant. 
4.3 Efter Hudkontakt:  Vask med sæbe og meget vand. 
 
4.4 Efter øjenkontakt:  Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg  
  læge, hvis problemerne er vedvarende. 
 
4.5 Ved indtagelse:  Søg læge 
4.6 Vigtigste symptomer og påvirkninger, både akutte og forsinkede 

Ingen 
4.7Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Langvarig eller gentagen eksponering kan forårsage hud ubehag. 
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5. Brandbekæmpelse 
5.1 Slukningsmidler  
Egnede slukningsmidler: Vand spray. Skum. Tørt pulver. Kuldioxid (CO2). 
Uegnede slukningsmidler: Kraftig vandstråle. 
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Anvend Ilt-maske 
5.3 Anvisninger for brandmandskab  

I tilfælde af en brand, kan der opstå giftige (CO, CO2 og andre organiske gasser) gasser 
6. Forholdsregler ved udslip 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttende udstyr og nødprocedurer 

Anvend olieresistent arbejdstøj 
6.2 Særlige Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: 

Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb. 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprydning 

Anvend absoberende materiale og olie sugende materialer. 
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. 

7. Håndtering og opbevaring 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering  

Der kræves ingen særlige forholdsregler 
Opbevaring og bortskaffelse i overensstemmelse med føderale og lokale bestemmelser 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Opbevaring ifølge WGK (kapitel 12) Storage Class VCI: 11 Brandfarlige faste stoffer 

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 
8.1 Kontrolparametre 

Ingen 
8.2 Begrænsning og overvågning af eksponeringen - Personligt beskyttelsesudstyr 
Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne: 

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør. 
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet; undtagen i tilfælde af aerosoldannelse. Undgå indånding 

af dampe. Anvendes åndedrætsværn fordi man er udsat for dampe / støv / aerosoler så 
anvendes Kombination filter, fx DIN 3181 ABEK 

Beskyttelse af hænder:  Ingen særlige 
Beskyttelse af øjne: Sikkerhedsbriller 
Hygiejniske foranstaltninger: Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. 

Tilsmudset tøj tages straks af. 
Beskyttelsesforanstaltninger: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne og 
sikkerhedsforanstaltninger. 
8.3 Begrænsning og eksponering af miljøet: Må ikke udledes til kloakafløb eller vandløb 
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9. Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1 Udseende Form    Pasta 
9.2 Farve     sort 
9.3 Udseende     ligesom fedt 
9.4 Lugt     typisk 
9.10 Øvre eksplosionsgrænse   - 
9.11 Nedre eksplosionsgrænse   - 
9.13 Massefylde, 20 ° C    1,02 g / cm³ 
9.14 Vandopløselighed    N 
10. Stabilitet und Reaktivitet 
10.1 Reaktivitet  

Dette produkt er stabilt ved normal anvendelse temperaturer. 
10.2 Kemisk stabilitet  

Stabilt under normale forhold 
10.3 Risiko for farlige reaktioner  

Ingen farlige reaktioner kendt under normale brug.  
10.4 Forhold, der skal undgås  

Ingen 
10.5 Materialer, der skal undgås: 

 Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.  
11. Toksikologiske oplysninger 
11.1 Toksicitetsoplysninger  

Der er ingen humantoksikologiske data. 
11.2 Toksikologiske effekter 

Ikke klassificeret som giftige. 
Ikke klassificeret som ætsende eller lokalirriterende for huden. 
Ikke klassificeret som ætsende eller lokalirriterende for øjnene. Indånding af 
termiske nedbrydningsprodukter, i form af damp, tåge eller dampe 
være skadeligt. 
Ikke klassificeret som hudsensibiliserende. 
Ikke som CMR klassificeret (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktive toksiske). 

11.3 Ved indånding ingen data tilgængelige 
11.4 Ved hudkontakt Ingen fare. 
11.5 Symptomer efter inhalation ingen data tilgængelige 
11.6 symptomer efter øjenkontakt Ingen fare. 
 
12. Miljøoplysninger 
12.2 Persistens og nedbrydelighed:  Produktet er WGK 1 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale  n.a. 
12.4 Mobilitet i jord  n.a. 
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering  n.a. 
12.6 Andre negative virkninger n.a. 
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13. Bortskaffelse 
13.1 Metoder til affaldsbehandling Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 
Bortskaffelse i overensstemmelse med føderale, statslige og lokale love. 
 EAK Affald Produkt kode: 130899 Olieholdigt affald, ikke yderligere specificeret 
 
14. Transport oplysninger i overensstemmelse med ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA 
14.1 UN-Nr Ikke farlig gods 
14.2 UN proper shipping name : -ingen 
14.3 Transportfareklasse Ingen transportregler. 
14.4 Emballagegruppe ADR, IMDG, IATA Ikke releverant 
14.5 Miljøfarer n.a. 
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren n.a. 
14.7 Bulktransport i henhold til bilagII til MARPOL 73/78 og IBC-koden n.a. 
15. Oplysninger om regulering 
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, 
sundhed og miljø 
· Nationale forskrifter: 
· MAL-Kode (1993): - 
· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. 
16. Andre informationer 
16.1 Fulde ordlyd af R-sætninger, der er nævnt under punkt 2 og 3 
16.2 Yderligere oplysninger  
Selvom oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad er baseret på den af os kendte og pålidelige 
information, kan vi ikke påtage os noget ansvar for anvendelsen af det.  
Kontakte os, hvis flere information er nødvendig. 


