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Produktnavn:

VAKUUMPUMPEOLIE 46

Leverandør

Blaser Swisslube Ltd.
CH-3415 Hasle-Rüesgau

Forhandler:

Ahlsell Køl
Abildager 24, postboks 61
2605 Brøndby
Tlf. 43 44 42 99

Definition:

Paraffin baseret mineralsk olie

Farlige komponenter:

Indeholder ingen farlige komponenter
(2001/58/EEC og 67/548/EEC).

Klassifikation:

Dette produkt udgør ingen sundhedsrisiko
ifølge EC regler.

Ved indånding:

Tilskadekommen person fflyttes udenfor i
frisk luft. Hvis det ikke hjælper tilkald læge

Ved øjenkontakt:

Skyl straks med rigelige mængder
rindende vand . Ved fortsat irritation skal
lægen tilkaldes.

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og mild sæbe.

Ved nedsvælgning:

Opkastning må ikke fremkaldes. Tilkald
læge el. ambulance.

Yderlige info:

Ingen.

Egnede slukningsmidler:

CO2, brandslukningspulver, skum,
vandtåge.

Uegnede slukningsmidler:

Direkte vandstråle.

Yderligere info:

Ingen.

Udslip til afløb eller vandløb, eller jord skal
forhindres.
Spildt emne skal opsamles med egnet
absorberende materiale, der binder olie.
Delvis risiko for at glide i lækket/spildt
produkt.
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Håndtering:

Teknisk udstyr

De alment gældende regler for håndtering
af kemiske pridukter skal overholdes.
Produktet holdes adskilt fra føde/drikkevarer og dyrefoder.
Vsk grundigt hønder før pauser og ved
fyraften. Skift tøj, hvis det er tilsmudset af
produktet.
Opbevares i lukket originalbeholder. Undgå
varme, fugtighed og antændingskilder.
De sædvanlige beskyttelsesregler for
håndtering af ikke brandfarlige produkter
skal overholdes.
Ingen.

Grænseværdier:

MAK værdi: 5 mg/m3 (olietåge)

Personbeskyttelse:
Beskyttelse af hænder:
Beskyttelse af øjne:

Under iagttagelse af almindelige
bestemmelser for håndtering af kemikalier
- ingen.
Brug handsker.
Brug beskyttelsesbriller .

Tilstand:

Klar lys gul væske, svag lugt

Tæthed ved 15°C:

0,88 g/cm3 (ISO 3675)

Flydepunkt:

-27°C (DIN ISO 3018)

Damptryk ved 20°C:

< 0,1 mbar

Viskositet ved 40°C:

46 mm2/s

Opløselighed i vand:

<0,1 g/l -uopløselig

Antændelsestemperatur:

>500°C

Flammepunkt:

210°C (ISO 51758)

Eksplosionspunkter:

lav grænse 0,6 vol.% (1013 mbar)
høj grænse 6,5 vol.% (1013 mbar)
ved dannelse af olietåge*

Anden info:
Termisk nedbrydning:

* generelle værdier for mineralsk olie
Ingen hvis man overholder instruktioner.

Forhold der skal undgås:

Ufuldstændig forbrænding og/el. termisk
nedbrydning kan danne røg, CO2 og
farlige gasarter såsom CO.

Farlig reaktion:

Ingen kendte.

Yderligere info:

Ingen.

7.
7.
Håndtering og oplagring
Opbevaring:
Brand- og eksplosionsbeskyttelse:

8.
8.
Begrænsning af faremoment /
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9.
9.
Fysiske og kemiske egenskaber

10.
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Akut giftighed:

LD50 (oral, rotte):> 5000 mg/kg beregnet

Yderligere info:

Ingen.

Udsivning til spildevand, grundvand,
overfladevand eller jord skal forhindres.

12.
Miljøinformation
Vandforurenings klasse:

WEC: 1 - let vandforurening
Gældende love og bestemmelser bør
overholdes. Opbevares i lukkede mærkede
beholdere.
Må ikke forurene jord el. vand.

13.
Bortskaffelse
Europæisk kode:

13 01 10

Transport:

Ingen klassificering.

Yderligere info:

Er IKKE risiko materiale pakkeinstruktioner skal følges.

Klassifficering og mærkning :

Ingen EU symbol for farlighed.

Yderligere info:

Ingen.

14.
Transportoplysninger

15.
Myndighedskrav

Anvendelse:

Vakuumpumpeolie.

n
Yderligere info:
16.
Anden information

Produktet indeholder ikke: PCB,PCT,
TCDD (tetrachlorodibenzodioxin) eller
andre dioxin lignende substanser.

Oplysninger er givet i god tro. Omstændighederne ved brug samt produktets egnethed er udenfor vor kontrol, hvorfor risici ved anvendelse af
produktet er alene brugerens ansvar.
Kontakt evt.: Ahlsell Køl, Abildager 24, 2605 Brøndby, tlf. 43444299

