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Sikkerhedsdatablad 
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010  

PUNKT 1: Identificering af stoffet/blandingen og vi rksomheden/foretagenet 
1.1 Produktidentifikator 
Vareform:    Blanding 
Produktnavn:   PR-OLEO ® C-MH68A 
Produktkode:   I100009850 & I100009851 
Produktgruppe:   Ammoniakkølesmørelse 
 
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffe t eller blandingen samt anvendelser, der 

frarådes 
 

Relevante identificerede anvendelser for stoffet el ler blandingen: 
Ammoniakkølesmørelse 
Frarådede anvendelser mod: 
Der foreligger ingen oplysninger på nuværende tidspunkt 
 
1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabl adet 
GEA Refrigeration Components Nordic A/S, Nørskovvej 1B, DK- 8660 Skanderborg – +45 7015 2200 – Kontakt person: 
Lisbeth Ottosen - Lisbeth.ottosen@gea.com 
 
1.4. Nødtelefon 
 
Telefon: Giftlinjen 82 12 12 12 
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 
2.1.1 Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) 
Ikke klassificeret 
 
2.2 Mærkatelementer 
2.2.1 Mærkning i henhold til forordning (EF) 1272/2 008 (CLP) 
Ingen mærkning anvendelig 
 
2.3 Andre farer 
Blandingen indeholder ikke noget vPvB-stof (vPvB = meget persistent, meget bioansamlende) eller er ikke inkluderet under 
XIII forordning (EF) 1907/2006. 
Blandingen indeholder ikke noget PBT-stof (PBT = persistent, bioansamlende, toksisk) eller ikke inkluderet under XIII i 
forordning (EF) 1907/2006. 
 

PUNKT 3: Sammensætning/Oplysninger om ingredienser  
3.1 Stof 
Ikke relevant 
 
3.2 Blanding 
Kemisk karakterisering:    Blanding 
Klassificering i henhold til GHS:   Ikke klassificeret  
Farlige bestanddele:    Ingen, ikke-reguleret materiale 
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Komponentnavn  Identifikation  Klassificering i henhold til 
GHS 

% 

Kulbrinte grundvæsker CAS-#: 64742-54-7 
 

Ikke klassificeret 90-95% 

Proprietære additiver Forretningshemmelighed Ikke klassificeret 5 - 10% 
 
 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Indånding 
Forsyn person med frisk luft og rådspørg en læge alt efter symptomer. 
Kontakt med huden 
Tag straks forurenede, våde tøj af, vask grundigt med rigeligt vand og sæbe. I tilfælde af hudirritation (opblussen) rådspørg en 
læge. 
Kontakt med øjne 
Fjern kontaktlinser 
Vask grundigt i flere minutter med rigeligt vand. Søg, om nødvendigt, medicinsk hjælp. 
Indtagelse 
Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Opsøg straks læge. 
 
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer/skader efter indånding 
Ved normal omgivende temperatur vil dette produkt sandsynligvis ikke være en inhalationsfare på grund af dets lave volatilitet. 
Kan være skadeligt ved inhalation, hvis udsat for damp, aerosol eller dunst, der stammer fra termal nedbrydning af produktet 
Symptomer/skader efter kontakt med hud 
Usandsynligt at det vil forårsage skade på hud efter kort eller tilfældig kontakt. Men langvarig eller gentagen eksponering kan 
føre til dermatitis. 
Symptomer/skader efter kontakt med øjne 
Usandsynligt at det vil forårsage mere end transient svien eller rødme, hvis der skulle ske tilfældig kontakt med øjne 
Symptomer/skader efter indtagelse 
Usandsynligt at det vil forårsage skade, hvis det synkes i små doser, selv om større mængder kan give kvalme og diarre  
 
4.3 Indikation om øjeblikkelig lægehjælp og speciel  behandling er nødvendig 
Behandl symptomatisk 
 

PUNKT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger 
5.1 Slukningsmidler 
Egnede slukningsmidler 
Vanddyseudsprøjtning/skum/CO2/pulverslukker 
Uegnede brandslukningsmidler 
Vandstråler med stor volumen 
 
5.2 Særlige farer der opstår fra stoffet eller blan dingen 
I tilfælde af brand kan følgende udvikle sig: 
Kulilte, toksiske gasser 
 
5.3 Råd til brandmænd 
I tilfælde af brand og/eller eksplosion må røg ikke indåndes, brug beskyttelsesrespirator med selvstændig luftforsyning. I 
henhold til brandens størrelse bruges, om nødvendigt, fuld beskyttelse. Kølebeholder i fare med vand. Bortskaf forurenet 
slukkevand i henhold til de gældende forordninger. 
 

PUNKT 6: Foranstaltninger mod uheldsmæssig udslip 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskytte lsesudstyr og nødprocedurer 
Sørg for tilstrækkelig luftforsyning. 
Undgå kontakt med øjne eller hud. 
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Hvis relevant, advarsel - fare for at glide 
 
6.2 Miljøbeskyttelsesforholdsregler 
Hvis der sker lækage, inddæm spild og løs lækage så hurtigt som muligt. Forhindr at væske løber ned i drænsystemerne. Hvis 
væske ved en tilfældighed løber ned i drænsystemet, skal myndighederne advares 
 
6.3 Metoder og materialer til opbevaring og rengøri ng 
Sug op med absorberende materiale (f.eks. universelt bindemiddel, sand, diatomit jord) og bortskaf i henhold til punkt 13. 
 
6.4. Henvisning til andre punkter 
Se pkt. 8 for personligt beskyttelsesudstyr og pkt. 13 for bortskaffelsesinstruktioner. 
 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
Ud over de oplysninger, der gives i dette punkt, kan der også findes relevante oplysninger i punkt 8 og 6.1. 
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 
7.1.1 Generelle anbefalinger 
Sørg for god ventilation. 
Undgå kontakt med øjne eller hud. 
Bær ikke rengøringsklude, der er vædet i produktet, i bukselommerne. 
Det er forbudt at spise, drikke, ryge såvel som at opbevare mad i arbejdslokalet. 
Overhold anvisningerne på mærkaten og brugsvejledningen. 
7.1.2 Noter om generelle hygiejneforanstaltninger p å arbejdspladsen 
Generelle hygiejneforanstaltninger til håndtering af kemikalier gælder. 
Vask hænder før pauser og ved fyraften. 
Opbevares væk fra mad, drikke og dyrefoder 
Tag forurenet tøj og personlige beskyttelsesudstyr af, før du bevæger dig ind i et område, hvor der spises. 
 
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eve ntuel uforenelighed 
Må ikke opbevares på gange eller trappeopgange. 
Opbevar produktet lukket og i den originale pakning. 
Under alle omstændigheder skal nedtrængning i jorden undgås. 
Opbevares på et sted med god ventilation. 
Opbevares tørt. 
Opbevares køligt 
 
7.3 Specifik slutanvendelse(r) 
Der foreligger ingen oplysninger på nuværende tidspunkt. 
 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 
8.1 Kontrolparametre 
Der foreligger ingen oplysninger på nuværende tidspunkt. 
 
8.2 Eksponeringskontroller  
Passende ingeniørkontroller: 
Opbevar sammen med olieabsorberende materiale (tørrende olie). Fjern olieabsorberende materiale og bortskaf lovligt  
Personligt beskyttelsesudstyr: 
Hånd: PVC-, neopren- eller nitrithandsker. Handsker skal straks udskiftes, hvis de er beskadigede eller slidt 
Øjenbeskyttelse: Øjenbeskyttelse er nødvendig, hvis væske kan sprøjtes eller sprayes 
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Materialer til beskyttelsestøj 
PVC-, polychloropren- eller nitrithandsker. 
Håndbeskyttelse 
I tilfælde af gentagen eller forlænget kontakt skal du bære handsker og bruge hudcreme 
Åndedrætsværn: 
Normalt ikke nødvendigt i områder med tilstrækkelig ventilation. I områder med dårlig ventilation, eller hvor der er sandsynlig 
dugdannelse, skal der anvendes åndedrætsudstyr 
Miljøeksponeringskontroller 
Se punkt 12 
Forbrugereksponeringskontroller 
PVC-handsker. Neopren- eller nitrithandsker 
Andet 
Vask hænder grundigt efter eksponering. Undlad at spise, drikke eller ryge under brug. Vask kontamineret tøj inden brug 
 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske  egenskaber 
Fysisk form: Væske 
Farve: Lysegul, klar 
Lugt: Karakteristika 
Lugttærskel: Ikke fastslået 
pH-værdi: Ikke fastslået 
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke fastslået 
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsområde: >333OC 
Flammepunkt: >242OC 
Fordampningshastighed: Ikke relevant 
Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke relevant 
Nedre eksplosionsgrænse:  Ikke fastslået 
Øvre eksplosionsgrænse: Ikke fastslået 
Densitet @ 20OC: 0,85-0,88 g/ml 
Rumvægt: Ikke relevant 
Opløselighed(er): Ikke fastslået 
Vandopløselighed: Uopløselig 
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) Ikke fastslået 
Selvantændelsestemperatur: Ikke fastslået 
Nedbrydningstemperatur: Ikke fastslået 
Viskositet: 62 cSt @ 40 OC  
Eksplosionsegenskaber Ikke relevant 
Oxiderende egenskaber: Ikke fastslået 
 
9.2 Andre oplysninger 
Blandbarhed:      Ikke fastslået 
Fedtopløselighed/ solvent:     Ikke fastslået 
Ledningsevne:      Ikke fastslået 
Overfladespænding:     Ikke fastslået 
Opløsningsmiddelindhold:     Ikke relevant 
 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1 Reaktivitet 
Ikke at forvente 
 
10.2. Mulighed for farlige reaktioner 
Ikke at forvente 
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10.3. Forhold, der bør undgås 
Se pkt. 7. 
 
10.4. Inkompatible materialer 
Se endvidere pkt. 7. 
Undgå kontakt med stærke oxiderende stoffer. 
 
10.5. Farlige nedbrydningsprodukter 
Se også punkt 5.2 
Ingen nedbrydning, når det anvendes som anvist. 
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
Mulige yderligere oplysninger om sundhedspåvirkninger, se punkt 2.1 (klassifikation). 
 
Akut toksicitet:   Ikke klassificeret     
 

PR-OLEO-C-MH68A 
Toksicitet/virkning  Slutpunkt Værdi  Enhed  Organisme  Noter  

Akut toksicitet, ved oral 
indtagen: 

LD50 >5000 mg/kg Rotte  

Akut toksicitet (dermal) 
rute: 

LD50 >2000 mg/kg Rotte  

Akut toksicitet, ved inhalation: LD50 >2500 mg/kg/
4timer 

Rotte  

 
Hudætsning/-irritation Ikke klassificeret - usandsynligt at det vil forårsage skade på 

hud efter kort kontakt. Lang tids kontakt kan forårsage 
dermatitis  

Alvorlig øjenskade/-irritation:    Ikke klassificeret 
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:  Ikke klassificeret 
Gentagne gange giver toksicitet:    Ikke klassificeret  
Bakteriecelle mutagenicitet    Ikke klassificeret 
Karcinogenicitet:    Ikke klassificeret 
Forplantningstoksicitet:     Ikke klassificeret 
Andre oplysninger:    Ingen yderligere oplysninger tilgængelige  
 

PUNKT 12: Miljømæssige oplysninger 
 

PR-OLEO-C-MH68A 
Toksicitet/virkning  Slutpunkt  Værdi  Enhe

d 
Organism
e 

Noter  

Toksicitet for fisk: LD50 >100,000 mg/kg
/96 
timer 

Ørreder  

Toksicitet for dafnie:     n.d.a. 
Toksicitet for alger:     n.d.a. 
Persistens og 
nedbrydelighed: 

    n.d.a. 

Bioakkumulerende potentiale:     n.d.a. 
Mobilitet i jord:     n.d.a. 
Resultater af PBT og 
vPvB-vurdering: 

    n.d.a. 

Andre negative virkninger:      n.d.a. 
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PUNKT 13: Bortskaffelsesovervejelser 
13.1 Metoder til affaldsbehandling 
Emballering af stoffet/ blandingen / restmængder 
Fugtigt forurenet tøj, papir eller andre organiske materialer udgør en brandfare, og de skal kontrolleres, indsamles og 
bortskaffes. 
EF bortskaffelseskode nr.: 
Affaldskoderne er anbefalinger baseret på den planlagte brug af dette produkt. 
På grund af brugerens bestemte brugs- og og bortskaffelsesforhold, kan andre affaldskoder være tildelt under visse 
omstændigheder. (2001/118/EF, 2001/119/EF, 2001/573/EF) 
13 03 08 syntetiske isolerings- og varmeoverførselsolier 
Anbefaling: 
Alle lokale og nationale forordninger skal overholdes 
F.eks. bortskaf på et passende affaldssted. 
F.eks. egnet forbrændingsanlæg. 
Til kontamineret pakkemateriale 
Alle lokale og nationale forordninger skal overholdes 
Tøm container helt. 
Ikke-kontamineret pakning kan genbruges. 
Bortskaf pakning, der ikke kan rengøres, på samme måde som stoffet. 
Du må ikke perforere, opskære eller svejse i ikke rensede containere. 
 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
14. Transportudtalelser 
FN-nummer 
DOT, ADN, IMDG, IATA:     Ikke-reguleret materiale 
ADR:      Ikke-reguleret materiale 
FN-korrekt forsendelsesbetegnelse: 
DOT, ADR, IMDG, IATA:     Ikke-reguleret materiale 
Transportfareklasse(r) 
DOT, ADR, IMDG, IATA:     Ikke-reguleret materiale 
Emballagegruppe 
DOT, ADR, IMDG, IATA:     Ikke-reguleret materiale 
Miljøfarer 
Havforureningsstoffer:     Nej 
Særlige forholdsregler for brugere:   Ingen 
Bulk transport i henhold til bilag II:    
fra MARPOL 73/78 og IB koden FN    Ikke relevant 
 

PUNKT 15: Regulatoriske oplysninger 
15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/l ovgivning specifik for stoffet eller 
blandingen 
Se punkt 2 for klassifikation og mærkning. 
Overhold restriktioner: Ikke relevant 
 
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 
En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet givet for blandinger. 
 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
Disse detaljer henviser til produktet som det leveres. 
 

Evt. forkortelser og akronymer anvendt i dette doku ment: 
AC     Artikelkategorier 
cc., acc. To   i henhold til 
ADNR  Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de 

navigation intérieure sur le Rhin  
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Art., Art. No.   Artikelnummer 
ATE    Akut toksicitetsskøn i henhold til forordning (EF) 1272/2008 (CLP) 
BOD    Biokemisk iltforbrug 
CAS  Kemisk uddragsservice 
CEC European Co-ordinating Council for udviklingen af præstationstests af smøremidler og 

motorbenzin. 
CLP  Klassificering, mærkning og pakning (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, 

mærkning og emballering af stoffer og blandinger) 
COD    Kemisk iltforbrug 
CTFA   Den Europæiske Forening for Aroma- og Parfumeindustrien 
F.eks.   for eksempel (forkortelse af latinsk 'exempli gratia'), for eksempel 
EF    Europæiske Fælleskab 
ECHA    Europæiske kemikalieagentur 
EEØ    Europæiske Økonomiske Område 
EØF    Europæiske Økonomiske Fællesskab 
EINECS   Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer 
ELINCS    Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer 
EPA   USA miljøstyrelse (Amerikas Forenede Stater) 
ERC    Kategorier for miljømæssige udslip 
ES    Eksponeringsscenarie 
EU    Den Europæiske Union 
Fax.    Faxnummer 
Gen.    generel 
GHS    Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier 
IARC   Internationalt Agentur for forskning af cancer 
IATA    International lufttransportsammenslutning 
IBC   Mellem styrtgodscontainer 
LC50   Dødelig koncentration for 50 procent af testpopulationen. 
LD50   Dødbringende dosis 50% 
n.a.   Ikke relevant. 
n.av.    ikke tilgængelig 
n.c.    ikke undersøgt 
n.d.a.    Ingen tilgængelige data 
OECD   Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 
osv.   Og så videre 
PBT    persistent, bio accumulative and toxic (persistent, bioakkumulativ og toksisk) 
PPM   parts per million (dele per million) 
PROC   Stadiekategori 
PTFE   Polytetrafluorethylen 
REACH  Registrering, evaluering og restriktion af kemikalier (FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 angående 

registreringen, evalueringen, autorisationen og restriktionen af kemikalier) 
SVHC    Stof med meget stor interesse 
Tlf   Telefon 
UN RTDG  FN’s henstillinger om transport af farligt gods. 
VOC    Flygtige organiske forbindelser 
vPvB    meget persistent og meget bioakkumulativ 
WHO    World Health Organization (Verdenssundhedsorganisation) 
wwt   vådvægt 
 
 
Erklæringerne, der er fremkommet her, skulle beskrive produktet med hensyn til de nødvendige sikkerhedsforholdsreger - de 
er ikke ment til at garantere definitive karakteristika - men de er baseret på vores nuværende up-to-date viden. 


