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Produktnavn:

Kølekompressor olie UH 181 016

Leverandør

SHELL
171, avenue Jules Quentin
B.P.302
92003 Nanterre Cedex
France

Forhandler:

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

Definition:

Blanding af raffineret mineralsk olie og
tilsætninger.

Farlige komponenter:

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

Klassifikation:

Ifølge gældende EU-direktiv 88/379/EEC.
Ved normalt brug er produktet ikke farlig
eller giftig.

Helbredsrisiko:

Nedsvælgning og efterfølgende
opkastning kan forårsage kvælning eller
kemisk lungebetændelse. Langvarig el.
hyppig kontakt med huden kan forårsage
betændelse. Brugt olie kan indeholde
farlige urenheder.

Miljørisiko:

Ikke umiddebart nedbrydelig.
Forventet høj potentiale til ophobning i
biologisk materiale. Miljøfarligt affald.

Sikerhedsrisiko:

Ikke klasifficeret som brændbar eller
eksplosiv under normalt brug, men kan
brænde. Grænseværdi for olietåge pkt.8.

1.
1.
Identifikation af stoffet /
materialet og leverandøren

2.
2.
Sammensætning /
klassificering af bestanddele

3.
3.
Fareidentifikation

Ved akutte problemer/symptomer - søg
omgående lægehjælp.
Ved indånding:

Ved øjenkontakt:
4.
4.
Førstehjælp

Ved hudkontakt:

Ved nedsvælgning:

Opkastning må forhindres. Opnår man
ikke umiddelbar bedring - tilkald læge.

Yderlig info:

Ved mistanke om, at produktet er trængt i
lungerne (f.eks. ved opkastning), skal
patienten omgående på hospitalet.
> 200°C ifølge NFT 60-118 norm.

Flammepunkt:

5.
5.
Brandbekæmpelse

Frisk luft, ro og varme i tilfælde af
indånding af olie -dampe, røg eller tåge.
Bevidstløs patient bringes i aflåst leje,
evt. giv kunstig åndedræt.
Skyl straks med rigelige mængder
rindende vand i mindst 15 min. hold
øjnene åbne under skylning.
Vask grundigt med vand og sæbe.
I tilfælde af højtryksindsprøjtning også
uden synlig skade på huden skal
tilskadekomne omgående på hospitalet.

Egnede slukningsmidler:

Skum, slukningspulver.
CO2, grus el. jord kan bruges til mindre
brande.

Ikke egnede slukningsmidler:

Kraftig vandstråle. Halon må ikke bruges.

Anden fare:

Undgå at indånde gasser, der udvikles
under eksplosion, forbrænding (også
ufuldstændig), da disse er skadelige.

Info:

Åndedrætsbeskyttelse nødvendig ved
slukningsarbejdet.
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1.
1.
Id en tifikatio n af sto ffet /
materialet o g leveran d ø ren

2.
2.
S ammen sætn in g /
klassificerin g af b estan d d ele

D efi ni ti on:

Ifølge vort aktuelle vi den er
komponenter
kke farli ge ved normalt brug

K lassi fi kati on:

Ifølge gældende E U-di rekti v 88/379/E E C .
Ved normalt brug er produktet
i kke farli g
eller gi fti g.

Helbredsri si ko:

Nedsvælget og
derefter kastet op kan
forårsage kvælni ng eller kemi sk
lungebetændelse. Langvari g el. hyppi g
kontakt med huden kan forårsage
betændelse.

3.
3.
F areid en tifikatio n
Mi ljøri si ko:

S i kerhedsri si ko:
Ved i ndåndi ng:

Ved øjenkontakt:

4.
4.
F ø rsteh jælp

Ved nedsvælgni ng:

Opkastni ng må forhi ndres. Opnår man
i kke umi ddelbar bedri ng - ti lkald læge.

Yderli g i nfo:

Ved mi stanke om, at produktet trængte i
lungerne (f.eks. ved opkastni ng), skal
pati enten omgående på hospi talet.
> 200°C
i følge NF T 60-118 norm.

E gnede slukni ngsmi dler:

S peci alpulver, grus, slukni ngspulver.
C O2, grus el. jord kan bruges ti l mi ndre
brande.

Ikke egnede slukni ngsmi dler:

K rafti g vandstråle. Halon må i kke bruges.

A nden fare:

Undgå at i ndånde eksplosi ons- eller
forbrændi ngsgasser, da di sse er
gi fti ge.

Info:

Å ndedrætsbeskyttelse nødvendi g ved
slukni ngsarbejdet.
Undgå hudkontakt, brug handsker, bri ller
og kulbri nterbestandi g
dragt. Gli defare
ved udsli p.

Mi ljøbeskyttelse:

Nedsi vni ng ti l jord el. vand skal forhi ndres.
K ontakt evt. myndi gheder, hvi s udsli p i kke
kan bekæmpes hurti gt og
effekti vt.

Rensni ng og opsamli ng:

Opsaml spi ld med sugende materi ale,
jord el. grus. Opbevar i lufttæt og lukket
beholder. B ortskaffelse skal ske efter
gældende regler for farli gt affald.
Ved efterfølgende rensni ng af området,
undgå at forurene
mi ljøet.

Håndteri ng:

Undgå længerevarende kontakt med
huden. S ørg for god venti lati on.
Undgå at spi se/dri kke på arbejdspladsen.
B eskyt mod brand og eksplosi on. D er er
ri si ko for dannelse af farli ge blandi nger
med luft ved høje temperaturer el. ved
sprøjtni ng.

Lagri ng:

Opbevares i venti lerede rum,
under
normal omgi velsestemperatur.
P roduktet
opbevares i lukket ori gi nal- el. mærket
emballage. Holdes fri af fugt, vand
og
gni ster. Opbevari ngssted beskyttes mod
forureni ng pga.spi ld. Opbevar i kke i det
fri . Undgå kontakt med stærkt oxi derende
mi dler.

Ikke egnet opbevari ngsmateri ale:

PVC .
P olyethylen kan bruges, men undgå høje
temperaturer.

Forebyggende foranstaltninger:

Sørg for effektiv ventilation, undgå at
indånde dampe, røg el. olietåge.

Grænseværdier:

8 timer TWA: 5mg/m3 ACGIH
15 min.STEL: 10mg/m3 AC GIH.

Personbeskyttelse:

Under iagttagelse af almindelige
bestemmelser for håndtering af kemikalier
- ingen.
Brug handsker.
Brug ansigtsskærm. Ved stænk i øjnene
vask under rindende vand i 15 min. og
kontakt læge.
Undgå skindkontakt. Vask kun med vand
og sæbe. Vask regelmæssigt arbejdstøj og
undertøj. Brug evt. sikkerhedssko.

7.
7.
H ån d terin g o g o p lag rin g

8.
8.
Begrænsning af faremoment /
personbeskyttelse

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

9.
9.
Fysiske og kemiske egenskaber

Ikke klasi ffi ceret som brændbar eller
eksplosi v under normalt brug, men
ka n
brænde.
F ri sk luft, ro og varme i ti lfælde af
i ndåndi ng af oli e -dampe, røg eller tåge.
B evi dstløs pati ent bri nges i aflåst leje,
kunsti g åndedræt.
S kyl straks med ri geli ge mængder
ri ndende vand i mi ndst 15 mi n. hold
øjnene åbne under skylni ng.
Vask
grundi gt med vand og sæbe.
I ti lfælde af højtryksi ndsprøjtni ng også
uden synli g skade på huden
ska l
ti lskadekomne omgående på hospi talet.

P ersonbeskyttelse:

6.
6.
F o rh o ld sreg ler ved u fo rsætlig
sp ild / u d led n in g

Ikke umi ddebart nedbrydeli g.
F orventet høj potenti ale ti l ophobni ng i
bi ologi sk materi ale. Mi ljøfarli gt affald.

Ved hudkontakt:

F lammepunkt:

5.
5.
B ran d b ekæmp else

B landi ng af
raffi neret mi neralsk oli e og
ti lsætni nger.

F arli ge komponenter:

Tilstand:
Damptæthed ved 15°C
Damptryk ved 20°C:
Viskositet ved 40°C
Opløselighed i vand:
Selvantændingstemp.:
Brændbarhedsgrænse:
Flammepunkt:
Udseende/lugt:

Væske.
896kg/m3
< 1 Pa
61.2 til 74.8 mm2/sec
Ubetydelig.
Normalt > 250°C (ASTM E-659).
Typisk : Øvre 10%, nedre 1% (V/V)
> 200°C (NFT 60-118 NORM)
< 0.5 (ASTM D 1500/ olielugt.

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.
Under normal opbevaring ikke forventet.
Ufuldstænding forbrænding kan udvikle
CO, CO2, div. kulilter, aldehyder og sod.

Forhold der skal undgås:
10.
Stabilitet og reaktivitet
Farlige nedbrydningsprodukter:
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8.
8.
B egrænsning af faremoment /
personbeskyttelse

Forebyggende foranstaltni nger:

Sørg for effekti v venti lati on, undgå at
i ndånde dampe, røg el. oli etåge.

Grænseværdi er:

8 ti mer TWA: 5mg/m3 AC GIH
15 mi n.STEL: 10mg/m3 AC GIH.

P ersonbeskyttelse:

Under i agttagelse af almi ndeli ge
bestemmelser for håndteri ng af kemi kali er
- i ngen.
Brug handsker.
Brug ansi gtsskærm. Ved stænk i øjnene
vask under ri ndende vand i 15 mi n. og
kontakt læge.
Undgå ski ndkontakt. Vask med vand og
sæbe. Vask regelmæssi gt arbejds-tøj og
undertøj. Brug si kkerhedssko.

B eskyttelse af hænder:
B eskyttelse af øjne:
B eskyttelse af hud:

9.
9.
Fysiske og kemiske egenskaber

Ti lstand:
D amptæthed ved 15°C
D amptryk ved 20°C :
V i skosi tet ved 40°C
Opløseli ghed i vand:
S elvantændi ngstemp.:
B rændbarhedsgrænse:
Flammepunkt:
Udseende/lugt:

V æske.
896kg/m3
< 1 Pa
61.2 ti l 74.8 mm2/sec
Ubetydeli g.
Normalt > 250°C .
Typi sk : Øvre 10%, nedre 1% (V /V )
> 200°C (NFT 60-118 NORM)
< 0.5 (A S TM D 1500/ oli elugt.

S tabi li tet:

S tabi l under normal temperatur,
opbevari ng og brug.
S tærk varme (højere end flamme- og
antændelsestemp.), gni ster, åben i ld,
stati sk elektri ci tet.
K ontakt med stærkt oxi derende mi dler.
Under normal opbevari ng i kke forventet.
Ufuldstændi ng forbrandi ng el. thermolyse
kan udvi kle C O, C O2,
di v. kuli lter, aldehyder og sod.

Forhold der skal undgås:
10.
S tabilitet og reaktivitet
Farli ge nedbrydni ngsprodukter:

Gi fti ghed ved i ndåndi ng:
Gi fti ghed ved ski ndkontakt:
Gi fti ghed ved i ndtagelse:
A nden i nformati on:
11.
Toksikologiske oplysninger

12.
Miljøinformation

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

13.
B ortskaffelse

14.
Transportoplysninger

15.
Myndighedskrav

Transport:

Ikke farli g i h.t. UN, IMO og
IATA /IC A O kodi fi ceri ng.

K lassi ffi ceri ng og mærkni ng :

Ingen E U symbol for farli ghed.

A nvendelse:
16.
Anden information

Under normale forhold i ngen ri si ko.
LD 50: > 2000 mg/kg.
LD 50: > 2000 mg/kg.
Lokalt i rri terende.
K roni sk i rri tati on af luftveje, ved langvari g
el. hyppi g kontakt med forurenet tøj oli e
akne.
Ikke kræftfremkaldende.
B rugt oli e kan i ndeholde farli ge parti kler,
hvi s koncentrati on er afhængi g af
anvendelse.
Informati on gi vet på basi s af analyse af
ti lsvarende produkter.
Spi ldt oli e opsuges af grus, jord ol. og kan
opsamles.
Flyder på vand.
Ikke bi ologi sk nedbrydeli g.
Kan akkumulere i levende organi smer.
Prakti sk i kke gi fti g for vandorgani smer.

K ølekompressor oli e.

Oplysni nger er gi vet i god tro. Omstændi ghederne ved brug samt produktets egnethed er udefor vor kontrol, hvorfor ri si ci ved anvendelse af
produktet er alene brugerens ansvar.
K ontakt evt.: A hlsell K øl, V i beholmsvej 31, 2605

B røndby, tlf. 43444299

