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SIKKERHEDSDATABLAD
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN
Produktnavn
BUTYRUB
PR-nr
800869
Anvendelse
Tætningsmasse
Emballage
310ml patron & 600ml pose
Leverandør
Ljungdahl A/S Hejrevang 22, 3450 Allerød. Tlf. 48 14 00 10
Ved uheld:
Kontakt læge/skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til
Giftinformationscentralen, Bispebjerg Hospital tlf: 35 31 60 60.
2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (Symbol og R-sætninger er for det rene stof - se punkt 16).
Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

Kemisk navn

CAS-nr.
Einecs nr.

Koncentration

Symbol

R-sætninger

Solventnaphta (råolie),
middeltung aliphatisk

64742-88-7
265-191-7

1,0-2,5

Xn, N

10, 51/53, 65,66

Tegnforklaring: Tx=Meget giftig, T=Giftig, C=Ætsende, Xn=Sundsskadelig, Xi=Lokalirriterende, E=Eksplosiv, O=Brandnærende,
Fx=Yderst brandfarlig, F=Meget brandfarlig, N=Miljøfarlig, Mut=Mutagen, Carc=Kræftfremkaldende, Rep=Reproduktionstoksisk.
3. FAREIDENTIFIKATION
Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Indånding
Frisk luft. Søg læge ved vedvarende irritation eller utilpashed.
Hudkontakt
Produktet fjernes med en tør klud eller papirserviet. Vask grundigt med vand og sæbe. Affedtet hud smøres med
fugtighedscreme.
Øjenkontakt
Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse
Skyl munden og drik derefter rigelig med vand. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp.
5. BRANDBEKÆMPELSE
Egnede slukningsmidler
Vandstråle, pulver & kulsyre.
Slukningsmidler som ikke må anvendes
Ingen.
Særlige farer
Ved brand kan der dannes giftig kulilte, kuldioxid og andre giftige gasser.
Personlige værnemidler
Brug friskluftforsynet åndedrætsværn.
Generelt
Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Fjern om muligt beholdere fra brandtruede områder.
6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer
Anvend personlige værnemidler – se afsnit 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet
Undgå at produktet kommer i afløbet.
Metoder til oprydning
Spild opsamles (evt. med et absorberende materiale).
Opsamlet spild anbringes i lukket beholder mærket med indholdet.
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Håndtering
Undgå kontakt med hud, øjne og beklædning.
Opbevaring
Opbevares utilgængeligt for børn i tæt lukket originalemballage på tørt og velventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Tekniske foranstaltninger
Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.
Beskyttelse af åndedrætsorganer
Ved ikke tilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn. Anvend filtertype A.
Beskyttelse af hænder
Beskyttelseshandsker anbefales.
Beskyttelse af øjne
Anvend beskyttelsesbriller.
9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende

Pasta

Flammepunkt

>55°C

Relativ massefylde

1,7

Opløselighed

Uopløselig i vand

10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet
Stabil under normale temperaturforhold.
Tilstande/materialer, der bør undgås
Ingen særlige.
Farlige nedbrydningsprodukter
Ved ophedning og brand dannes giftige og ætsende dampe.
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)
Ingen data tilgængelige. Indånding af dampe kan give hukommelsesbesvær, træthed og irritabilitet.
12. MILJØOPLYSNINGER
Ingen data tilgængelige, men produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen
om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelse
Bortskaffes til egnet modtagestation.
Affaldsgruppe
H
Affaldsfraktion
Ingen
EAK-kode
Ingen
14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
15. OPLYSNINGER OM REGULERING
Mærkning
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 439 af 3. juni 2002.
Kodenr. (1993): 00-1.
Anvendelsesbegrænsninger
Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.
Krav til særlig uddannelse
Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.
16. ANDRE OPLYSNINGER
Den fulde ordlyd af R-sætningerne i punkt 2:
R10
Brandfarlig.
R51/53
Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65
Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugernes
arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet
anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er

overholdt. Det er altid brugernes ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette
sikkerhedsdatablad bor opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti
for produktets egenskaber.

