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Sikkerhetsdatablad 
i henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandin gen og selskapet / foretaket 
1.1 Produktidentifikator 
Produktform:    Blanding 
Produktnavn:    PR-OLEO®  C-MH68A 
Produktkode:   I100009850 & I100009851 
Produktgruppe:    Ammoniak Kjøling Smøremiddel 
 
1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som 

anbefales 
Relevante identifiserte anvendelser av stoffet elle r blandingen: 
Ammoniak Kjøling Smøremiddel 
Bruksområder anbefales: 
Ingen informasjon tilgjengelig for øyeblikket 
 
1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerh etsdatabladet 
GEA Norway 
Gjerdrums vei 8 
0484 Oslo 
Norway 
 
Tel +47 22 02 16 00 
Fax +47 22 02 16 01 
Service +47 22 02 16 00 
 
1.4 Nødtelefon  
Giftinformasjonen (Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare) er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende 
akutte forgiftninger og forgiftningsfare.  
 
Telefon: 22 59 13 00 - døgnåpen telefon, alle dager i året. 
www.giftinfo.no 
 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 
2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen 
2.1.1 Klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) 
Ikke klassifisert 
 
2.2 Etikettelementer 
2.2.1 Merking i henhold til Forordning (EF) 1272/20 08 (CLP) 
Ingen merking gjelder 
 
2.3 Andre farer 
Blandingen inneholder ikke noe vPvB-stoff (vPvB = meget vedvarende, veldig bioakkumulerende) eller er ikke inkludert i XIII i 
forskriften (EC) 1907/2006. 
Blandingen inneholder ikke PBT-stoff (PBT = vedvarende, bioakkumulerende, giftig) eller er ikke inkludert i XIII i forskriften 
(EC) 1907/2006.\ 
 

AVSNITT 3: Sammensetning / opplysninger om bestandd eler  
3.1 Stoff 
Ikke aktuelt 
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3.2 Blanding 
Kjemisk karakterisering:    Blanding 
Klassifisering i henhold til GHS:   Ikke klassifisert 
Farlige komponenter:    Ingen, ikke-regulert materiale 
 

Komponentnavn  Identifikasjon  Klassifisering i henhold til 
GHS 

% 

Hydrokarbonbaserte væsker CAS #: 64742-54-7 
 

Ikke klassifisert 90-95% 

Proprietære tilsetningsstoffer Handelshemmelighet Ikke klassifisert 5-10% 
 
 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 
4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak 
Innånding 
Gi frisk luft og kontakt lege etter symptomer. 
Hud kontakt 
Fjern tilsølte, gjennomvåte klær umiddelbart, vask grundig med rikelig med vann og såpe, i tilfelle irritasjon av huden (rødhet), 
kontakt lege. 
Øyekontakt 
Fjern kontaktlinser. 
Vask grundig i flere minutter med rikelig vann. Søk medisinsk hjelp om nødvendig. 
Svelging 
Skyll munnen grundig med vann. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart. 
 
4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og  forsinkede 
Symptomer / skader etter innånding 
Ved normal omgivelsestemperaturer er det usannsynlig at dette produktet presenterer en innåndingsfare på grunn av lav 
volatilitet. Kan være skadelig ved innånding ved eksponering for damp, tåke eller røyk som skyldes termisk nedbrytning av 
produktet 
Symptomer / skader etter hudkontakt 
Skade på huden ved kort eller sporadisk kontakt med produktet er usannsynlig. Men langvarig eller gjentatt eksponering kan 
føre til dermatitt. 
Symptomer / skader etter øyekontakt 
Det er usannsynlig å forårsake mer enn forbigående svie eller rødhet hvis det oppstår uønsket øyekontakt 
Symptomer / skader etter inntak 
Det er usannsynlig å forårsake skade ved svelging ved et uhell i små doser, selv om større mengder kan forårsake kvalme og 
diaré 
 
4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesial behandling nødvendig 
Behandle symptomatisk 
 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 
5.1 Slokkingsmidler 
Egnede slukningsmidler 
Vannstrålespray / skum / CO2 / tørt slukker 
Usikre slukningsmidler 
Høyt volum vannstråle 
 
5.2 Spesielle farer som oppstår ved stoffet eller b landingen 
Ved brann kan følgende utvikles: 
Oxider av karbon, giftige gasser 
 
5.3 Råd for brannmenn 
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I tilfelle brann og/eller eksplosjon unngå å puste inn røyk, bruk beskyttelsesmaske med uavhengig lufttilførsel. I henhold til 
brannstørrelsen, bruk full beskyttelse, om nødvendig. Kjøl ned beholder i fare med vann. Avhend forurenset vann i henhold til 
offisielle forskrifter. 
 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 
6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødpr osedyrer 
Sørg for tilstrekkelig tilførsel av luft. 
Unngå kontakt med øyne eller hud 
Hvis aktuelt, forsiktighet - risiko for å slippe 
 
6.2 Miljømessige forholdsregler 
Hvis det oppstår lekkasje, reduser utslipp og løs lekkasjen så snart som mulig. Forhindre at væske kommer inn i 
dreneringssystemer. Hvis væske ved et uhell kommer inn i dreneringssystem skal myndighetene varsles. 
 
6.3 Metoder og materiale for inneslutning og ryddin g 
Tørk opp med absorberende materiale (for eksempel universelt bindemiddel, sand, diatoméjord) og avhend i henhold til § 13. 
 
6.4 Henvisning til andre seksjoner 
For personlig verneutstyr se Seksjon 8 og for destruksjonsanvisninger, se Seksjon 13. 
 

AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring 
I tillegg til informasjon gitt i denne delen, kan relevant informasjon også finnes i seksjon 8 og 6.1. 
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 
7.1.1 Generelle anbefalinger 
Sørg for god ventilasjon. 
Unngå kontakt med øyne eller hud. 
Ikke oppbevar rensekluter som er fuktet i produktet i bukselommer. 
Å spise, drikke, røyke, samt matlaging er forbudt i arbeidslokalet. 
Følg anvisninger på etiketten og bruksanvisningen. 
7.1.2 Merknader om generelle hygienetiltak på arbei dsplassen 
Generelle hygienetiltak for håndtering av kjemikalier gjelder. 
Vask hendene før pauser og ved arbeidets slutt. 
Holdes vekk fra mat, drikke og dyrefor 
Fjern forurenset tøy og verneutstyr før du kommer inn i områder hvor mat blir konsumert. 
 
7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert eventuell e inkompatibilitet  
Skal ikke lagres i gangveier eller trappebrønner. 
Oppbevar produktet lukket og kun i originalemballasje. 
Under alle omstendigheter hindre penetrasjon i jorda. 
Oppbevares på et godt ventilert sted. 
Oppbevares på et tørt sted. 
Oppbevar kjølig 
 
7.3 Spesifikke sluttbruk (er) 
Ingen informasjon tilgjengelig for øyeblikket. 

 
AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig beskytt else 

8.1 Kontrollparametere 
Ingen informasjon tilgjengelig for øyeblikket. 
 
8.2 Eksponeringskontroll 
Passende tekniske kontroller: 



Side 4 of 7 
Sikkerhetsdatablad i henhold til Forordning (EF) nr. 453/2010 
Revidert på / Versjon: 12/04/17 
Erstatter revisjon av / Versjon: NA 
Gyldig fra: 12/04/17 
PR-OLEO®  C-MH68A 

 
Innhold med oljeabsorberende materiale (oljetørke). Fjern oljeabsorberende materiale og avhend lovlig 
Personlig verneutstyr: 
Hånd: PVC, neopren eller nitritthansker. Hansker skal erstattes umiddelbart hvis de er skadet eller slitt 
Øyevern: Øyevern er nødvendig der væske kan bli sprutet eller sprøytet 

 
 
 
 

Materialer for verneklær: 
PVC, neopren eller nitritthansker 
Håndvern: 
Ved gjentatt eller langvarig bruk, bruk hansker og bruk fuktighetsgivende hudkrem 
Åndedrettsvern: 
Normalt ikke nødvendig i områder med tilstrekkelig ventilasjon. I områder med dårlig ventilasjon eller ved sannsynlig tåkediss 
bruk egnet åndedrettsvern 
Miljøeksponeringskontroll: 
Se avsnitt 12 
Forbrukereksponeringskontroller 
PVC-hansker. Neopren- eller nitrilgummihansker 
Annen: 
Vask hendene grundig etter eksponering. Ikke spis drikk eller røyk under bruk. Vask forurensede klær før bruk 
 

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 
9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemisk e egenskaper 
Fysisk tilstand: Væske 
Farge: Lysegul, klar 
lukt: Karakteristisk 
Luktgrense: Ikke bestemt 
PH verdi: Ikke bestemt 
Smeltepunkt / frysepunkt: Ikke bestemt 
Innledende kokepunkt og kokeområde: > 333OC 
Flammepunkt: > 242OC 
Fordampningsrate: Ikke aktuelt 
Brennbarhet (fast, gass) Ikke aktuelt 
Nedre eksplosjonsgrense: Ikke bestemt 
Øvre eksplosjonsgrense: Ikke bestemt 
Tetthet @ 20OC: 0,85-0,88 g / ml 
Romvekt: Ikke aktuelt 
Løselighet (er): Ikke bestemt 
Vannløselighet: uløselig 
Fordelingskoeffisient (n-oktanol / vann) Ikke bestemt 
Selvantennelsestemperatur: Ikke bestemt 
Nedbrytningstemperatur: Ikke bestemt 
viskositet: 62 cSt @ 40OC 
Eksplosive egenskaper Ikke aktuelt 
Oksyderende egenskaper: Ikke bestemt 
 
9.2 Annen informasjon 
Blandbarhet:      Ikke bestemt 
Fettløselighet / løsningsmiddel:    Ikke bestemt 
Ledningsevne:      Ikke bestemt 
Overflatespenning:      Ikke bestemt 
Løsningsmiddelinnhold:      Ikke anvendelig 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1 Reaktivitet 
Ikke forventet 
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10.2 Mulighet for farlige reaksjoner 
Ikke forventet 
 
10.3 Forhold som skal unngås 
Se kapittel 7 
 
10.4 Inkompatible stoffer 
Se også kapittel 7. 
Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. 
 
10.5 Farlige nedbrytningsprodukter 
Se også avsnitt 5.2 
Ingen nedbrytning ved bruk som angitt. 
 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 
Muligens mer informasjon om helseeffekter, se Seksjon 2.1 (klassifisering). 
 
Akutt toksisitet   : Ikke klassifisert    
 

PR-OLEO - C-MH68A 
Giftighet / virkning  Endpoint Verdi  Enhet  Organisme  Merknader  

Akutt toksisitet, peroralt: LD50 >5000 mg/kg Rotte  
Akutt toksisitet, peroralt: LD50 >2000 mg/kg Rotte  
Akutt toksisitet ved innånding: LD50 >2500 mg/kg/

4hr 
Rotte  

 
Hudkorrosjon / irritasjon:  Ikke klassifisert - Usannsynlig å forårsake skade på hud ved kort kontakt, 

langvarig kontakt kan føre til dermatitt 
Alvorlig øyeskader / irritasjon:   Ikke klassifisert 
Åndedretts- eller hudsensibilisering:  Ikke klassifisert 
Gjentatt giftighet:  Ikke klassifisert 
Krysscellemutagenisitet:  Ikke klassifisert 
Karsinogenitet:  Ikke klassifisert 
Reproduksjonstoksisitet:   Ikke klassifisert 
Andre opplysninger:   Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig 
 

AVSNITT 12: Økologisk informasjon 
 

PR-OLEO - C-MH68A 
Toxicity/effect  Endpoint  Value  Unit  Organism  Notes  
Giftighet for fisk: LD50 >100.000 mg/kg

/96hr 
Ørret  

Toksisitet til dafnier:     n.d.a. 
Giftighet for alger:     n.d.a. 
Persistens og nedbrytbarhet:     n.d.a. 
Bioakkumulativ potensial:     n.d.a. 
Mobilitet i jord:     n.d.a. 
Resultater av PBT og 
vPvB vurdering: 

    n.d.a. 

Resultater av PBT og 
vPvB vurdering: 

    n.d.a. 
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AVSNITT 13: Fjerning av kjemikalieavfall 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
For stoffet / blanding / gjenværende mengder: 
Søppete forurensede kluter, papir eller andre organiske materialer representerer brannfare og bør kontrolleres, samles og 
kastes. 
EF-kasseringskode nr: 
Avfallskoder er anbefalinger basert på planlagt bruk av dette produktet. 
På grunn av brukerens spesifikke forhold for bruk og avhending, kan andre avfallskoder være 
tildelt under visse omstendigheter. (2001/118 / EF, 2001/119 / EF, 2001/573 / EF) 
13 03 08 syntetiske isolasjons- og varmeoverføringsoljer 
Anbefaling: 
Vær oppmerksom på lokale og nasjonale offisielle regler 
F.eks Kast på egnet avfallssted. 
F.eks Egnet forbrenningsanlegg. 
For forurenset emballasje 
Vær oppmerksom på lokale og nasjonale offisielle regler 
Tøm beholderen helt. 
Uforurenset emballasje kan resirkuleres. 
Kast emballasje som ikke kan rengjøres på samme måte som stoffet. 
Ikke perforer, kutt opp eller sveise urenset beholder. 
 

AVSNITT 14: Transportinformasjon 
14. Transporterklæringer 
FN-nummer 
DOT, ADN, IMDG, IATA:     Ikke-regulert materiale 
ADR:       Ikke-regulert materiale 
FNs riktige forsendelsesnavn: 
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA:    Ikke-regulert materiale 
Transportfareklasse (er) 
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA:    Ikke-regulert materiale 
Emballasjegruppe 
DOT, ADR, IMDG, IATA:     Ikke-regulert materiale 
Miljøfarer 
Spesielle forholdsregler for brukere:   Ingen 
Transport i bulk i henhold til vedlegg II: 
i MARPOL 73/78 og IB Code UN 
"Modellregulering"     Ikke aktuelt 
 

AVSNITT 15: Forskriftsmessig informasjon 
15.1 Sikkerhets-, helsemessige og miljømessige fors krifter / lovverk som er spesifikke for stoffet 
eller blandingen 
For klassifisering og merking se Seksjon 2. 
Overhold av begrensninger: Ikke aktuelt 
 
15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering 
En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke gitt for blandinger. 

AVSNITT 16: Øvrig informasjon 
Disse detaljene refererer til produktet som det er levert. 
 

Any abbreviations and acronyms used in this documen t: 
AC    Artikler 
acc., acc. å   ifølge, ifølge 
ADR    Accord européen relatif au transport internasjonale des marchandises Dangereuses par Route 
Art., Art.    Nei. Artikkel nummer 
ATE    Akutt Toksisitets Estimat i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP) 
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BOD    Biokjemisk oksygenforbruk 
CAS    Chemical Abstracts Service 
CEC  Koordinerende europeiske råd for utvikling av ytelsestest for brensel, smøremidler og andre 

væsker 
CLP- Klassifisering, merking og emballasje (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og blandinger) 
COD    Kjemisk oksygenforbruk 
CTFA    Kosmetikk, toalettartikler og Fragrance Association 
f.eks    For eksempel (forkortelse av latinske eksempler), for eksempel 
EF    Det europeiske fellesskap 
ECHA    European Chemicals Agency 
EØS    Europeiske økonomiske samarbeidsområde 
EEC    Europeisk økonomisk fellesskap 
EINECs    European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS    European List of Notified Chemical Substances 
EPA    USA Environmental Protection Agency (USA) 
ERC    Miljøutgivelseskategorier 
ES    Eksponeringsscenario 
etc.    et cetera 
EU    EU 
Faks.   Faksnummer 
gen.    Generell 
GHS    Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier 
IARC   International Agency for Cancer Research 
IATA   International Air Transport Association 
IBC    Intermediate Bulk Container 
LC50    Dødelig konsentrasjon 50 prosent dreper 
LD50    Dødelig dose, 50% drep 
N.A.    Ikke aktuelt 
id    Ikke tilgjengelig 
N.C.    Ikke merket 
n.d.a.    Ingen data tilgjengelig 
OECD    Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling 
PBT    Vedvarende, bioakkumulerende og giftig 
ppm    Deler per million 
PROC   Prosesskategori 
PTFE    Polytetrafluoretylen 
REACH- Registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (FORORDNING (EF) nr. 

1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier) 
SVHC    Stoffer av svært høy bekymring 
Tlf.    Telefon 
VOC   Flyktige organiske forbindelser 
vPvB    Svært vedvarende og veldig bioakkumulerende 
WHO    Verdens helseorganisasjon 
med    Våtvekt 
 
 
Uttalelsene som gis her, skal beskrive produktet med hensyn til de nødvendige forholdsregler for sikkerhet - de er 
ikke ment å garantere bestemte egenskaper - men de er basert på vår nåværende oppdaterte kunnskap. 
 


