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

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Foodshield Plus 0 1 og 2
Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155, 
77164 og 77168

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet 
anvendelsesformål
Smøremiddel til fødevareindustrien

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

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

Yderligere oplysninger: Teknisk afd
Steffen Damkjær
info@unican.dk

1.4. Nødtelefon

Nødopkald tlf. Tlf.:+45 87972900 (08.00-16.00).
Giftlinjen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Tlf. +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DDDeeerrr   fffooorrreeellliiiggggggeeerrr   iiinnngggeeennn   oooppplllyyysssnnniiinnngggeeerrr...

2.2. Mærkningselementer

Mærkning - 1999/45/EF

Henvisninger til mærkning
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til E-retningslinier/GefStoffV.

Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

2.3. Andre farer

Særlig risikohenvisning for menneske og miljø
Intet farligt produkt ifølge retningslinje 1999/45/EF

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
IIIkkkkkkeee   aaannnvvveeennndddeeellliiiggg

3.2. Blandinger
Beskrivelse
Tilberedning af metalsæbe i hvid medicinsk olie med additiver
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Indhold af farlige stoffer

CAS-nr. EF-nr. Betegnelse [Vægt-%] Klassificering - 67/548/EØF

Ingen

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelle bemærkninger
Tilsmudset tøj tages af.

Ved indånding
Sørg for frisk luft.
Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

Ved kontakt med huden
Kommer stoffet på huden, vaskes straks med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Ved oral indtagelse
Fremkald ikke opkastning.
Søg straks læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmiddel
Egnede slukningsmidler
Alkoholbestandigt skum
Pulver
Kulsyre
Vandsprøjte

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brandgasser af organiske materialer skal principielt klassificeres som åndedræts giftstoffer.
I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse
Brug luftforsynet åndedrætsværn.
Indånd ikke eksplosions- og brandgasser.

Yderligere oplysninger
Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.
Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrif-
ter. Kontamineret slukningsvand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Sørg for rigelig ventilation.
Anvend personlig beskyttelsesdragt.
Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/ blevet spildt.
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6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke komme i kloak eller vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.
Opsamles mekanisk og bortskaffes som affald.

6.4. Henvisning til andre punkter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Anvisninger for sikker omgang med stoffet
Sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes.

Almindelige beskyttelsesforanstaltninger
Undgå kontakt med øjnene og huden.
Undgå indånding af dampe ved opvarmning.

Forholdsregler for hygiejne
Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.
Efter arbejdet og før pauser rengøres hænder og ansigt.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse
Der kræves ingen særlige forholdsregler.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav til lagerrum og beholdere
Opbevares i originalemballage tæt lukket.

Anvisninger ved samlagring
Må ikke lagres sammen med oxidationsmidler.

Yderligere anvisninger om lagerbetingelser
Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et køligt, velventileret 
sted. Vejledende lagertemperatur: Stuetemperatur.

7.3. Særlige anvendelser
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Der foreligger ingen oplysninger.

8.2. Eksponeringskontrol
Åndedrætsværn
Åndedrætsværn ved damp- eller tågedannelse

Håndværn
Oplysninger om handskemateriale [art/type, tykkelse, gennembrudstid/brugstid, befugtningsresistens]: Nitril; 0,4mm;480min;
60min.

Øjenværn
Beskyttelsesbriller

Hudværn
Arbejdsbeskyttelsesbeklædning
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Form
Pasta/fedt

Farve
Hvid

Lugt
Som hvid medicinskolie

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Værdi Indhold ved Metode Bemærkning

Dråbepunkt > 100 °C(77168 dog før) IP 396 basisolie

Flammepunkt > 230 °C DIN/ISO 2592

Relativ massefylde 0,98 g/cm3 20 °C DIN 51757

Opløselighed i vand Uopløselig

9.2. Andre oplysninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet
Der foreligger ingen oplysninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Der foreligger ingen oplysninger.

10.4. Forhold, der skal undgås
Reagerer med ilt.

10.5. Materialer, der skal undgås
Materialer som skal undgås
Reagerer med stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Kulilte og kultveilte

Termisk nedbrydning

Bemærkning Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet/Irritation / Sensibilisering

Værdi/Vurdering Arter Metode Bemærkning

Øjenirritation Let lokalirriterende - ikke 
mærkningspligtig.

Sensibilisering hud Ikke sensibiliserende

Erfaringer i praksis
Ved korrekt håndtering og anvendelse til de formål, det er beregnet til, har produktet ifølge producentens erfaringer og de 
foreliggende oplysninger ingen sundhedsskadelige virkninger.
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Yderligere oplysninger
Produktet skal håndteres med den forsigtighed, der er sædvanlig i forbindelse med kemikalier.
Andre farlige egenskaber kan ikke udelukkes.
Mærkningen er foretaget ifolge beregningsmetoden fastlagt i EF-direktiv 1999/45/EF.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
DDDeeerrr   fffooorrreeellliiiggggggeeerrr   iiinnngggeeennn   oooppplllyyysssnnniiinnngggeeerrr...

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Elemination rate Analysemetode Metode Vurdering

Biologisk 
nedbrydelighed Produktet er vanskeligt biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumulationspotentiale
DDDeeerrr   fffooorrreeellliiiggggggeeerrr   iiinnngggeeennn   oooppplllyyysssnnniiinnngggeeerrr...

12.4. Mobilitet i jord
DDDeeerrr   fffooorrreeellliiiggggggeeerrr   iiinnngggeeennn   oooppplllyyysssnnniiinnngggeeerrr...

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.
12.6. Andre negative virkninger

Generelle bemærkninger
Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.
Produktet må ikke komme i kontakt med vandløb.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Affaldskode Affaldsnavn
12 01 12* Brugt voks og fedt

Affald markeret med en asterisk betragtes som farligt affald i henhold til direktiv 91/689/EØF om farligt affald.

Anbefaling til produktet
Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.
Der findes ingen fælles bestemmelser for destruktion af kemikalier og kemikalierester i EU. I Tyskland er recirkulering 
obligatorisk ifølge loven om stofcirkulering og affaldsbehandling.
I loven skelnes der mellem affald til genanvendelse og affald til destruktion. De nærmere detaljer, især hvad angår 
aflevering, fastlægges af de enkelte delstater.

Urengjort emballage
Skal recirkuleres ifølge myndighedernes bestemmelser.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Videre oplysninger til transport
Ikke farligt gods ifølge. Transportbestemmelser -ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA-DGR.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Der foreligger ingen oplysninger.

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC coden
Ikke anvendelig
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

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

VOC-direktiv

Bemærkning
Ingen

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Anbefalt brug og restriktioner
De gældende nationale og regionale love vedrorende kemikalier skal overholdes.

Yderligere oplysninger
Oplysningerne baserer på vor aktuelle viden og tjener til at beskrive produktet med henblik på de nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger. De udgør ikke en tilsikring af egenskaber hos det beskrevne produkt.

Ordlyd af de i kapitel 3 angivne R/H-sætninger (Ikke klassificering af blandingen!)

Ingen
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