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Produktnavn:

Kølekompressor smøreolie

Leverandør

Galco S.A.
Ave. Carton de Wiart no. 79
B-1090 Brussels
Belgium

Forhandler:

Ahlsell Køl
Vibeholmsvej 31, postboks 61
2605 Brøndby
Tlf. 43 44 42 99

Definition:

Enkel produkt af højt rafinerede
mineralske olier.

Farlige komponenter:

Ifølge vort aktuelle viden er komponenter
ikke farlige ved normalt brug.

Klassifikation:

Se EU-direktiv for farlige stoffer, sektion
15. Ved normalt brug er produktet ikke
farlig eller giftig.

1.
1.
Identifikation af stoffet /
materialet og leverandøren

2.
2.
Sammensætning /
klassificering af bestanddele

3.
3.
Fareidentifikation

Ved akutte problemer/symptomer - søg
omgående lægehjælp.

4.
4.
Førstehjælp

5.
5.
Brandbekæmpelse

Ved indånding:

Forventes ikke at give problemer.

Ved øjenkontakt:

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

Ved hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.
Kontamineret tøj bortskaffes.

Ved nedsvælgning:

Opkastning må ikke fremkaldes. Lad
tilskadekomne hvile og tilkald læge el.
ambulance.

Yderlig info:

Flammepunkt:

Ved mistanke om, at produktet er trængt i
lungerne (f.eks. ved opkastning), skal
patienten omgående på hospitalet.
> 162°C

Egnede slukningsmidler:

Skum, slukningspulver, CO2.

Brand el. eksplosionsfare:

Brændbart materiale, lille fare. Kan danne
antændbar blanding , men brænder kun
ved temperaturer over flammepkt.

Info:

Kun uddannet personale skal deltage i
brandbekæmpelse. Vandtåge kan bruges
til bekyttelse af personer og afkøling af
udsatte overflader. Pas på dannelsen af
CO og røg ved ufulstændig forbrænding.
Åndedrætsbeskyttelse, handsker og briller
er nødvendig ved slukningsarbejdet.
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Personbeskyttelse:

Undgå hudkontakt, brug handsker, briller
og kulbrinterbestandig dragt.

Milljøbeskyttelse:

Nedsivning til jord el. vand skal forhindres.
Kontakt evt. myndigheder, hvis udslip ikke
kan bekæmpes hurtigt og effektivt.
Udslip fra skibe begrænses omgående
ved udlægning af forhindringer, sug op
med egnet materiale. Kontakt
myndigheder og andre skibe.

Rensning og opsamling:

Opsaml udspil med sugende materiale
jord el. grus. Opbevar i lufttæt og lukket
beholder. Bortskaffelse skal ske efter
gældende regler for farlig affald.
Ved efterfølgende rensning af området,
undgå at forurene miljøet.

6.
6.
Forholdsregler ved uforsætlig
spild / udledning

7.
7.
Håndtering og oplagring

Håndtering:

Lagring:

Forebyggende foranstaltninger:
Grænseværdier:

8.
8.
Begrænsning af faremoment /
personbeskyttelse

Personbeskyttelse:
Beskyttelse af hænder:
Beskyttelse af øjne:
Beskyttelse af hud:

9.
9.
Fysiske og kemiske egenskaber

Køligt og tørt i lukket original emballage.
Opbevares ved temp. max. 60°C.
Sørg for effektiv ventilation, undgå at
indånde dampe, røg el. olietåge.
8 timer TWA: 5mg/m3 ACGIH TLV
Under iagttagelse af almindelige
bestemmelser for håndtering af kemikalier
- ingen.
Brug handsker.
Brug briller med lukkede sider. Ved stænk i
øjnene vask under rindende vand i 15 min.
og kontakt læge.
Undgå skindkontakt, brug kemikalieresistent arbejdstøj.Vask med vand og
sæbe. Vask regelmæssigt arbejds-tøj og
undertøj. Brug sikkerhedssko.

Tilstand:
Tæthed ved 15°C
Damptryk ved 20°C:
Viskositet
Opløselighed i vand:
Damptæthed ved 1bar
Brændbarhedsgrænse:
Flammepunkt:
Fordampningsrate:

Lys ravgul væske, mild olielugt
0.910-0.920 g/ml
max. 0.01 kPa
33 til 100 iflg. ISO VG GRADE
Ubetydelig.
>12
% vol. ca. LEL:1.0 UEL: 6.0(V/V)
> 162°C Metode COC
< 0.01 (n-butyl acetate = 1)

Stabilitet:

Stabil under normal temperatur,
opbevaring og brug.
Stærk varme (højere end flamme- og
antændelsestemp.), gnister, åben ild,
statisk elektricitet.
Kontakt med stærkt oxiderende midler ,
flydende klor og koncentreret ilt.
Under normal opbevaring ikke forventet.

Forhold der skal undgås:
10.
Stabilitet og reaktivitet

Undgår ltilfældig spild samt uansvarlig
omgang med produktet. Forurenet tøj og
tømt emballage og stof brugt til opsamling
skal bortskaffes efter gældende regler for
farligt affald - er brandfarlige. spiller man
på huden, skal området omgående og
kun vaskes med vand og sæbe. Bruger
ikke andre kemiske midler.
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11.
Toksikologiske oplysninger
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Giftighed ved
Giftighed ved
Giftighed ved
Giftighed ved
Generelt:

indånding:
skindkontakt:
indtagelse:
øjenkontakt:

12.
Miljøinformation

Gældende love og bestemmelser bør
overholdes. Opbevares i lukkede mærkede
beholdere.
Må ikke forurene jord el. vand.

13.
Bortskaffelse

14.
Transportoplysninger

15.
Myndighedskrav

Transport:

Temp. under transport ikke over 60°C.

Klassifficering og mærkning :

Ingen EU symbol for farlighed.

Anvendelse:
16.
Anden information

Under normale forhold ingen risiko.
Meget lidt giftig.
Meget lidt giftig.
Lokalt irriterende, ikke skadelig for øjet.
Ikke kræftfremkaldende.
Meget lav risiko for forgiftning el. irritation.
Information givet på basis af analyse af
tilsvarende produkter.
Spildt olie opsuges af grus, jord ol. og kan
opsamles.
Flyder på vand.
Ikke biologisk nedbrydelig.
Kan akkumulere i levende organismer.
Praktisk ikke giftig for vandorganismer.

Kølekompressor olie.

Oplysninger er givet i god tro. Omstændighederne ved brug samt produktets egnethed er udefor vor kontrol, hvorfor risici ved anvendelse af
produktet er alene brugerens ansvar.
Kontakt evt.: Ahlsell Køl, Vibeholmsvej 31, 2605 Brøndby, tlf. 43444299

