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SIKKERHEDSDATABLAD
Selvlysende

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

                                                                           
                                                                           
1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PRODUKTNAVN Selvlysende

PRODUKTNR. A4370

ANVENDELSE Speciality Paint

Plasti-Kote Ltd.LEVERANDØR
PO Box 867,
Pampisford,
Cambridge,
CB22 3XP
T : 44 (0) 1223 836400
F : 44 (0) 1223 836686
sds@plasti-kote.co.uk

NØDTELEFON +44(0)1223 836400 (08:30am to 16:00pm Monday-Friday)

                   
                   
2 FAREIDENTIFIKATION

Yderst brandfarlig. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Irriterer huden. Giftig for organismer,  der lever i vand; kan 
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
KLASSIFICERING Xi;R38. F+;R12. N;R51/53. R67.

MILJØ

Produktet indeholder et stof,  som er giftigt for organismer,  der lever i vand,  og som kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

FYSISKE OG KEMISKE FARER

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.  Produktet er yderst brandfarligt og kan allerede ved 
stuetemperatur afgive dampe,  der danner eksplosive blandinger med luft.

MENNESKER

I høje koncentrationer virker dampe og aerosoler sløvende og kan medføre hovedpine,  træthed,  svimmelhed og kvalme.

                                           
                                           
3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
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EC-nr.:Navn KlassificeringCAS-nr. Indhold

200-827-9PROPAN F+;R1274-98-6 10-30%

200-662-2ACTEONE F;R11 Xi;R36 R66 R6767-64-1 10-30%

265-192-2SOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), 
LIGHT ALIPHATIC

Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. 
R67.

64742-89-8 10-30%

265-151-9NAPHTHA (PETROLEUM), 
HYDROTREATED LIGHT

Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. 
R67.

64742-49-0 10-30%

203-448-7BUTAN F+;R12106-97-8 10-30%

232-443-2NAPHTHA; LOW BOILING POINT 
NAPHTHA

Xn;R65.8030-30-6 5-10%

203-777-6HEXAN F;R11 Repr3;R62 Xn;R65,R48/20 
Xi;R38 R67 N;R51/53

110-54-3 1-5%

200-857-2ISOBUTAN F+;R1275-28-5 < 1%

215-535-7XYLEN R10 Xn;R20/21 Xi;R381330-20-7 < 1%

202-849-4ETHYLBENZEN F;R11 Xn;R20100-41-4 < 1%

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

                             
                             
4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENEREL INFORMATION

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft.

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft.  Giv kunstigt åndedræt,  hvis vejrtrækning er standset.  Hold tilskadekomne varm og i 
ro. Søg straks lægehjælp.

INDTAGELSE

Skyl munden øjeblikkelig og sørg for frisk luft.  Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved fortsatte gener.

HUDKONTAKT

Vask huden med sæbe og vand.  Søg læge ved fortsatte gener.

ØJENKONTAKT

Skyl straks med vand.  Fortsæt skylning i mindst 15 minutter.  Kontaktlinser fjernes,  før skylning påbegyndes.  Søg straks 
lægehjælp,  hvis der opstår symptomer efter vask.

                
                
5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER

Vandspray,  skum,  tørt pulver eller kuldioxid.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE

Brug vandtåge for at reducere dampe.  Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand.  Aerosoldåser,  der udsættes for 
varme,  nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet,  hvis det kan ske uden risiko.

USÆDVANLIGE BRAND- OG EKSPLOSIONSRISICI

Yderst brandfarlig.  Danner eksplosiv blanding med luft.  Kan eksplodere i tilfælde brand.  Dampene er tungere end luft og 
kan spredes langs gulv til antændelseskilder.

SÆRLIGE FARER

Trykbeholder. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

                                         
                                         
6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Sørg for passende personlig beskyttelse (inklusive åndedrætsværn) ved fjernelse af spild i et lukket område.

MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Undgå udledning til kloak.
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METODER TIL OPRYDNING

Fjern alle antændelseskilder. Undgå gnister,  flammer,  varme og rygning. Sørg for god udluftning.  Opsuges med 
vermikulit,  tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.  Sørg for god udluftning og inddæm spildet. Undgå,  at det 
kommer i kloakken.

                         
                         
7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Holdes væk fra varme,  gnister og åben ild.  Læs og følg producentens anvisninger.  Undgå indånding af dampe og 
sprøjtetåge. Udtømning  må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Ved udtømning imod åben ild eller 
glødende legemer kan aerosoldåsen antændes.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Yderst brandfarlig.  Opbevares ved stuetemperatur på et tørt og velventileret sted.  Holdes væk fra varme,  gnister og åben 
ild.  Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres 
eller brændes,  heller ikke når den er tømt.

                                           
                                           
8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Ref ST - ppmGv ppmNavn Anm.                                             
 

250  ppm 600  mg/m3ATACTEONE                                             
 

500  ppm 1200  
mg/m3

ATBUTAN                                             
 

50  ppm 217  mg/m3ATETHYLBENZEN                                             
 

20  ppm 72  mg/m3WELHEXAN                                             
 

800  ppm 1930  
mg/m3

WEL Ingen 
standard.

ISOBUTAN                                             
 

600  mg/m3SUPNAPHTHA; LOW BOILING POINT 
NAPHTHA

                                            
 

Asphyxiati
ng

1800  
mg/m3

ATPROPAN                                             
 

600  mg/m3SUPSOLVENT NAPHTHA (PETROLEUM), 
LIGHT ALIPHATIC

                                            
 

25  ppm(H) 109  
mg/m3(H)

ATXYLEN                                             
 

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ingen specielle anbefalinger,  men hvis luftforureningen overstiger den anbefalede grænseværdi,  skal åndedrætsværn 
benyttes.  Brug egnet åndedrætsværn,  hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

HÅNDBESKYTTELSE

Due to the nature of the application,  aerosol,  skin contact is unlikely. However if skin contact is possible use suitable 
protective gloves.

ØJENBESKYTTELSE

Brug godkendt øjenværn ved risiko for stænk i øjnene.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

Der må ikke spises,  drikkes eller ryges under brugen. Vask straks,  hvis huden bliver våd eller tilsmudset.

                           
                           
9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE Aerosol

FARVE Varierende farver

LUGT af opløsningsmidler
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ANDRE OPLYSNINGER Oplysningerne gælder for hovedkomponenten.  23  Brandfarlig gas.

FLAMMEPUNKT (°C) <-40°C SELVANTÆNDELSESTEMP. (°
C)

410-580

EKSPLOSIONSGRÆNSE, 
NEDRE (%)

1.8% EKSPLOSIONSGRÆNSE, 
ØVRE (%)

9.5%

                           
                           
10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Meget letflygtig.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå varme,  flammer og antændelseskilder.  Undgå eksponering for høje temperaturer eller direkte sollys.

                            
                            
11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

HUDKONTAKT

Irriterer huden.  Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

ØJENKONTAKT

Stænk og spray kan virke øjenirriterende.

SUNDHEDSFARE

I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine,  træthed,  svimmelhed og kvalme. Uregelmæssige 
hjerteslag (arrhytmi).

OPTAGELSESVEJE

Indånding.  Hudoptagelse.

MÅLORGAN

Centralnervesystemet (CNS).  Luftvejene,  lungerne.

MEDICINSKE SYMPTOMER

Narkotisk effekt.  Dampe kan forårsage sløvhed og svimmelhed.

                  
                  
12 MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET

Produktet indeholder stoffer,  som er giftige for organismer,  der lever i vand,  og som kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet. Miljøfarlig ved udslip til vandløb.  Må ikke udledes til afløb,  kloakker eller vandløb.

                                  
                                  
13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER

Tilse at beholdere er tomme før deponering (eksplosionsfare).  Må ikke punkteres eller brændes,  heller ikke når den er 
tømt. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

                      
                      
14 TRANSPORTOPLYSNINGER

OFFICIEL 
GODSBETEGNELSE

AEROSOLS

1950UN-NR. 2,  5FADR KLASSE NR.

Class 2ADR-KLASSE -ADR PAKKEGRUPPE
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2.1ADR-ETIKETNR. 20G5FCEFIC KORT

2,  5FRID-KLASSE -RID PAKKEGRUPPE

1950UN-NR, SØTRANSPORT 2IMDG-KLASSE

-IMDG-
EMBALLAGEGRUPPE

F-D,  S-UEMS

See GuideMFAG Nej.MARIN 
FORURENINGSFAKTOR

1950UN-NR. FLYTRANSPORT 2.1ICAO KLASSE

-EMBALLAGEGRUPPE

                           
                           
15 OPLYSNINGER OM REGULERING

FAREMÆRKNING

Lokalirriterende Yderst brandfarlig Miljøfarlig

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R12 Yderst brandfarlig.

R38 Irriterer huden.

R51/53 Giftig for organismer,  der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

A1 Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for 
temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes,  heller ikke når 
den er tømt.

A2 Udtømning  må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

S23 Undgå indånding af dampe/aerosoltåger.

S24 Undgå kontakt med huden.

S29 Må ikke tømmes i kloakafløb.

S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

EU DIREKTIVER

Præparatdirektivet 1999/45/EF. Aerosol directive 75/324/EEC as amended. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering,  vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH),  om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets 
forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og 
Kommissionens direktiv 91/155/EØF,  93/67/EØF,  93/105/EF og 2000/21/EF,  med ændringer.
MAL KODE (1993) 2-3

                   
                   
16 ANDRE OPLYSNINGER

UDARBEJDET 25-01-2008

DATO 25th January 2008
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R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

Brandfarlig.R10

Meget brandfarlig.R11

Yderst brandfarlig.R12

Farlig ved indånding.R20

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.R20/21

Irriterer øjnene.R36

Irriterer huden.R38

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.R48/20

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i 
vandmiljøet.

R51/53

Mulighed for skade på forplantningsevnen.R62

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.R65

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.R66

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.R67

FRIHOLDELSESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre 
materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der 
gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse 
oplysninger er egnede til hans eget brug.

66 /


