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Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF 

Sikkerhedsdatablad efter arbejdsmiljølovgivningens regler 

 

Handelsnavn: Inline Opaquer væske 
 

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 

Handelsnavn 

Produktregistreringsnummer (PR-nr.) 

Leverandør 

Adresse 

Landekode/Postkode/By 

Telefon 

Telefax 

Inline Opaquer væske 
 
IVOCLAR AG 
Bendererstrasse 2 
FL – 9494 Schaan – Lichtenstein 

 

2. Fareidentifikation 

 

 

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

Tilberedning ud fra oplyste stoffer med ikke farlige tilsætningsstoffer. 

Ingredienser % (m/m) CAS: Symboler R-sætninger 
 

Blanding af butylen glykol, 
glycerin og polymer  
Butylen glykol 

 
 

50-70 % 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

Indånding: 
 
Hud: 
Øjne: 
Indtagelse: 
Forbrænding: 
Klædning: 
Information: 

Træk frisk luft. Hvis man efterfølgende får problemer med luftvejene, tilkald en 
læge. 
Vask grundigt med vand og sæbe. 
Skyl øjnene grundigt med rigelige mængder vand (10-15 min.) Tilkald en læge. 
Efter indtagelse, tilkald en læge straks, og vis lægen dette sikkerhedsblad. 
 
 
Tilsølet tøj skal bortskaffes. 

 

5. Brandbekæmpelse 

Slukningsmidler: 
Særlige farer ved eksponering: 
Særlige forholdsregler: 

Vandspray, kuldioxid, skum, pulverslukker. 
Brug ikke direkte vandstråle. 
Afkøl alle beholdere i nærheden af ilden ved hjælp af en vandspray. 
Produktet kan opløses ved for meget varme, og udgive giftige dampe. 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld 

Miljøbeskyttelse og 
Metoder til oprydning: 

Rengør med stærkt sugende materiale, såsom savsmuld sand eller 
lignende, må ikke skylles i afløb. Bortskaffes ifølge lokale 
affaldsregulativer. 

 

7. Håndtering og opbevaring 

Håndtering: 
 
 
 
 
 
Opbevaring: 

Bør kun håndteres af udlært personale. 
Skal opbevares utilgængeligt for børn. 
Normal god hygiejne er påkrævet. 
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug af produktet. 
Undgå kontakt med huden og øjnene. 
 
Beholdere skal være tæt lukkede. 
Bør opbevares ved stuetemperatur et tørt sted (12-28 °C / 54-82 °F) 
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

Grænseværdier: 
 
PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
Indånding: 
 
Hænder: 
Øjne: 
Hud: 
 
Beskyttelses- og hygiejneregler: 

Ingen 
 
 
Undgå indånding. I dårligt ventilerede rum bør der bruges en ilt maske. 
Filtertype A 
Brug handsker af nitril gummi 
Brug sikkerhedsbriller. 
 
 
Der skal forefindes øjenskylle glas i nærheden. 

 

9. Fysisk-Kemiske egenskaber 

Udseende: 
Farve: 
Lugt: 
Ph: 
Kogepunkt: 
Kogep.interval (

o
C): 

Smeltepunkt 
Flammepunkt: 
Antændelsestemperatur: 
Eksplosive egenskaber: 
Luftart: 
Damptryk: 
Relativ vægtfylde: 
Vandopløselighed i opløsningsvæske: 
Væsketykkelse: 
Yderligere oplysninger: 

Væske. 
Farveløs/Klar. 
Stort set lugtfri. 
Ikke angivet. 
 
 
 
>100 °C 
> 300° 
 
 
 
  
opløselig. 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Voldsomme reaktioner: 
Forhold, der skal undgås: 
Materialer, der skal undgås: 

Med stærke oxider. 
Ingen forbindelse med åben ild 

 

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 

Akut forgiftning: 
 
 
Kronisk giftighed 

Butylen Glykol. 
Oral LD-50 for rotter er 18’610 mg/kg. 
Irriterende for øjne, luftveje og hud. 
Undgå inhalering. 
Gentagen udsættelse kan forsage irritation i øjne og luftveje. 

 

12. Miljøoplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 

 
 
 
 

Ingen miljøproblemer hvis materialet håndteres rigtigt 

13. Bortskaffelse 

Bortskaffes ifølge lokale affaldsregulativer. 
EU affaldsnøgle: 20 01 13 
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14. Transportoplysninger 

Landtransport: 
Luft : 
Sø: 
Indenlandske søveje: 

 

 

15. Oplysning om regulering. Produktet er underlagt Direktiv 67-548/EEC 

Indeholder: 
 
Symboler: 
 
 
R-Sætninger: 
 
 
S-sætninger 
 
 
 
 
 
 
Nationale foreskrifter: 

 

 

16. Andre oplysninger 

Ovennævnte oplysninger beskriver udelukkende produktets sikkerhedsregler og er baseret på vor viden p.t. 
De giver ingen yderligere garanti for det beskrevne produkt end de lovmæssige garanti regulativer. 

 
 


