
	

Sikkerhedsdatablad 
	

Sikkerhedsdatablad for Kabe Stone Topcoat senest revideret 07-2017 
Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II – Danmark 
 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
 

1.1 Produktindentifikator 

Produktnavn: KABE Stone Topcoat 
Produktkode: ingen 
Produktbeskrivelse: Vandbaseret toplak for Kabe Stone 
Produkttype: Væske 
Andre former for identifikation: WT1350-WT1353-WT1356 

 

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt 
anvendelser, der frarådes 

Ikke relevant 

 

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

C&Feel ApS 
Priorparken 886 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
Email: hello@kabecopenhagen.com 

 

1.4 Nødtelefon  

Nationalt rådgivende organ/Giftinformationscentral 

 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 
Produktdefinition: blanding 



	

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EF [DPD] 
Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og 
det's senere tilpasninger. 
Klassificering : Ikke klassificeret. 
Se den komplette tekst for R-sætninger eller H-faresætninger nævnt ovenfor i 
punkt 16. 
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og 
symptomer 

 

2.2 mærkningselementer 

Risikosætninger : Ikke klassificeret. 
Sikkerhedssætninger : Ikke relevant. 
Supplementerende etiket elementer : Ikke relevant. 

 

Særlige krav til pakning/emballage 
Beholdere, som skal være forsynet med børnesikre lukninger: Ikke relevant 
Følbar advarselstrekant: Ikke relevant. 

 

2.3 Andre farer 

Andre farer, som ikke : indebærer klassificering: Ikke tilgængelig 

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

Stof/præparat : Blanding 

Der er ingen indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende 
kendskab og i anvendte koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige 
eller miljøfarlige, er PBT'er eller vPvB'er eller som er blevet tildelt en 
grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion. 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelt 



	

I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv 
aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring 
den tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp. 

 

Øjenkontakt: 

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rindende vand i 
mindst 15 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg straks lægehjælp. 
 

Hudkontakt: 

Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller 
anvend velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere 
 
Indtagelse: 

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis beholder og/eller dette 
sikkerhedsdatablad. Hold personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning. 
 
Beskyttelse af førstehjælpere: 

Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden 
passende uddannelse.  
 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Præparatet er ikke 
klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger. 
Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens 
naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og 
hudabsorbtion. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage 
irritation og reversible skader. 
 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Anmærkninger til lægen. Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge 
eller skadestue, hvis store mængder er blevet indtaget eller inhaleret 
 

Særlige behandlinger: 

Ingen specifikke behandlinger 



	

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11) 

 

 
PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1 Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, 
vandtåge 
Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstråle 
 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Risici ved stof eller blanding: Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for 
nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare 

Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning: Nedbrydningsprodukter kan 
omfatte de følgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider. 
 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 

Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale: 
Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Før ikke afledning fra 
brand til afløb og vandrør 

 

Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet: 
Passende åndedrætsværn kan være nødvendigt. 

 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og 
nødprocedurer 

For personale uden nødberedskab: 

Fjern om muligt antændelseskilder og ventiler området. Undgå indånding af 
dampe eller spraytåger. Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i 
sektion 7 og 8. 

 

For beredskabspersonale i nødsituationer: 



	

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være 
opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. 
Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger. 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller 
kloakker, skal de behørige myndigheder underrettes i henhold til gældende 
regler 

 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. 
sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i 
overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13). Rengør helst med 
rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler. 

 

6.4 Henvisning til andre punkter 

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.  
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.  
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. 

 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

 

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over 
identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning 
relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier 

 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. 
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt 
håndteres, oplagres og forarbejdes. Brug egnede personlige værnemidler (se 
sektion 8). Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder. 
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Følg reglerne 
i arbejdsmiljøloven. 

 



	

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Opbevares i henhold til lokale regler.  
Bemærkninger om fælles opbevaring  
Holdes væk fra: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.  
Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold  
Følg forholdsreglerne på etiketten. Opbevar på tørt, køligt og godt ventileret sted.  
Holdes borte fra varme og direkte sollys.  
Emballagen skal holdes tæt lukket.  
Rygning forbudt.  
Undgå, at uvedkommende får adgang.  
Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge 
lækage 

7.3 Særlige anvendelser  

Anbefalinger 
Ikke tilgængelig 

Specifikke løsninger til den industrielle sektor 
Ikke tilgængelig. 

 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over 
identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning 
relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier 

 

8.1 Kontrolparametre 

Arbejdstilsynets grænseværdier 
Ingen kendt grænseværdi. 
Anbefalede målingsprocedurer: 

Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det 
være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt 
overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af 
ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at 
anvende åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for 
metoder til vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt 
nationale retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer. 



	

 

Afledte effektniveauer 
Ingen tilgængelige DEL'er 

 
Forventede effekt koncentrationer 
Ingen tilgængelige PEC'er. 

 

8.2 Eksponeringskontrol 

Egnede ingeniørmæssige kontrolfunktioner 

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp 
af lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Hvis dette ikke er 
tilstrækkeligt til at holde koncentrationerne af partikler og dampe fra 
opløsningsmidler under grænseværdierne, bør der bæres egnet åndedrætsværn i 
henhold til gældende lovgivning 

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger 
 
Hygiejniske foranstaltninger: 

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske 
produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens 
afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er 
forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at 
øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens 
beliggenhed. 

Beskyttelse af øjne/ansigt: 
Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk. 

 

Beskyttelse af hud 

Beskyttelse af hænder: 

Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres 
efter, at huden har været udsat for præparatet. 

Handsker: 

Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes: 
Anbefalet: nitrilgummi 



	

Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved håndtering 
af produktet, er baseret på information fra følgende kilde: Brugeren må sikre sig, 
at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede udfra de pågældende 
anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt. 

 

Beskyttelse af krop 

Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af 
syntetiske fibre som er resistente overfor høje temperaturer 

 

Anden hudbeskyttelse 

Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges 
baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes 
af en specialist før håndtering af dette produkt. 

 

Beskyttelse af åndedrætsorganer 

Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte 
grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. 

Tørslibning, arbejde med skærebrænder og/eller svejsning i den tørre film vil 
danne støv og/eller sundhedsskadelige dampe. Vådslibning bør anvendes hvor 
det er muligt. Hvis eksponering ikke kan forhindres ved hjælp af 
punktudsugning, skal der anvendes egnet åndedrætsværn. 

 

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 
Må ikke hældes i afløb eller vandløb 
Rester indleveres på miljøstation som miljø/kemisk affald 

 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende: 

Fysisk tilstandsform : væske 
Farve: klar/hvidlig 
PH: 8 



	

Lugt: svag 
Lugtgrænse: Ingen 
Smeltepunkt/frysepunkt : ikke tilgængelig 
Begyndelseskogepunkt og kogepunkts interval : ikke tilgængelig 
Damptryk : ikke tilgængelig 
Relativ massefylde : 1,04 
Opløselighed(er) Væske. Opløselig i følgende materialer: koldt vand og varmt 
vand. 
Fordampningsgrad Ikke tilgængelig. 
Selvantændelsestemperatur: ikke tilgængelig 
Flammepunkt Ikke tilgængelig. Ikke tilgængelig.  
Viskositet Ikke tilgængelig 
Oktanol/vand fordelingskoefficient: ikke tilgængelig 
Øvre/nedre grænser for antændelse eller eksplosion Eksplosionsegenskaber : ikke 
tilgængelig 
Oxiderende egenskaber : Ikke tilgængelig.  
Nedbrydningsegenskaber: ikke tilgængelig 
Eksplosionsegenskaber: ikke tilgængelig 
 

PUNKT 10: Fysisk-kemiske egenskaber 

 

10.2 Kemisk stabilitet: Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold 
(se punkt 7) 

10.3 Risiko for farlige reaktioner: Under normale opbevarings- og 
anvendelsesforhold opstår der ingen farlige reaktioner. 

10.4 Forhold, der skal undgås: Ved udsættelse for høje temperaturer kan der 
dannes farlige nedbrydningsprodukter 

10.5 Materialer, der skal undgås: Undgå kontakt med følgende materialer for at 
undgå kraftige eksotermiske reaktioner: oxidationsmidler, stærke baser, stærke 
syrer. 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ved normale opbevarings- og brugsforhold 
bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. 

 

 

 

 



	

 

 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Præparatet er ikke 
klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 1999/45/EC samt dets tilpasninger. 
Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens 
naturlige fedtlag, som kan medføre en ikke-allergisk kontakteksem og 
hudabsorbtion. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage 
irritation og reversible skader. 

 

Akut giftighed Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 

Irritation/ætsning Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 

Overfølsomhed Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 

Mutagenicitet Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 

Carcinogenicitet Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 

Reproduktionstoksicitet Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 

Teratogenicitet Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 

Andre oplysninger : Ikke tilgængelig. 

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1 Toksicitet 

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Må ikke hældes i afløb eller 
vandløb. Produktet er ikke klassiceret miljøfarlig i henhold til 
beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af 
kemiske stoffer og produkter 

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 

 

12.2 Persistens og nedbrydelighed Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig. 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale: ikke tilgængelig 
12.4 Mobilitet i jord 



	

Fordelingskoefficient for jord/vand (KOC) : Ikke tilgængelig. 
Mobilitet : Ikke tilgængelig. 

 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
PBT : Ikke relevant.  
vPvB : Ikke relevant. 

 

12.6 Andre negative virkninger Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske 
risici 

 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over 
identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning 
relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier. 

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Bortskaffes i overensstemmelse med de 
lokale myndigheders anvisninger. 

13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Produkt 

Metoder for bortskaffelse 

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. 
Betydelige mængder af rester af affaldsproduktet bør ikke bortskaffes via 
kloakken, men skal behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand. 
Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en 
godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og 
eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om 
miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale 
myndigheders eventuelle krav. 
 

Farligt Affald 

Efter leverandørens bedste overbevisning regnes dette produkt ikke for farligt 
affald i henhold til EU direktiv 91/689/EC. 
 

Europæisk affaldskatalog (EWC) 



	

I henhold til det europæiske affaldskatalog er produktets affaldsklassificering: 08 
01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11. Hvis 
produktet blandes med andet affald skal koden revurderes. Kontakt de lokale 
myndigheder for yderligere information 
 

Emballage Metoder for bortskaffelse 

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. 
Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør 
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt. 
 

Særlige forholdsregler 

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Tomme 
beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. 
Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, 
vandveje, afløb og kloakker. 

 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

 

Normer: ADR/RID  ADN/ADNR IMDG  IATA  

14.1 UN-nummer 

Ikke reguleret 

 14.2 UNforsendelsesbetegnelse  

(UN proper shipping name)  

Ikke reguleret 

14.3 Transport fareklasse(r) 

Ikke reguleret 

14.4 Emballagegruppe 

Ikke reguleret 

14.5 Miljøfarer 

Nej til alle normer 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: 



	

Alle normer: 

Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og 
sikrede beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til 
forholdsregler ved spild og uheld. 
 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: ikke 
tilgængelig 

 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
 

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med 
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Fortegnelse over stoffer, der kræver 
godkendelse  

Mal-kode (1993) : 00-1 Særligt problematiske stoffer Ingen af bestanddelene er 
angivet 

 

Bilag XVII - Ikke relevant.  

Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse 
farlige stoffer, kemiske produkter og artikler 

Andre EU regler: 

VOC for Klar-Til-Brug Blanding: IIA/i. 
Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler. EU Grænseværdier: 140g/l 
(2007) 140g/l (2010.) Dette produkt indeholder maksimum af 80 g/l VOC. 

 

Europa's register : Ikke bestemt.  
Sortlistede kemikalier : Ikke på listen  
Prioriterede kemikalier : Ikke på listen  
Integreret liste over forureningsbekæmpelse og -kontrol (IPPC) - luft : Ikke på 
listen 
Integreret liste over forureningsbekæmpelse og -kontrol (IPPC) - vand : Ikke på 
listen 
Nationale regler 
Mal-kode (1993) : 00-1 



	

 

Beskyttelse baseret på MAL-kode 

Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder 
følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:  

Generelt: Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker 
anvendes. Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der 
sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter 
effektivt mod hudkontakt med produktet.  

Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm anvendes ved stænkende 
arbejde.  

Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i såfald. V 

ed al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes 
åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt 
som anbefalet eller instrueret.  

Mal-kode (1993): 00-1 Anvendelse: Ved sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse 
hvis operatøren er udenfor sprøjtezonen. - Ærmebeskyttere skal anvendes. Ved al 
sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren er i 
sprøjtezonen og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks. - Der 
skal anvendes helmaske med kombineret filter, overtræksdragt og hætte. 

 Tørring: Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en 
reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde 
emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.  

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. 

 Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller.  

Arbejdshandsker skal altid anvendes.  

Forsigtig Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte. *Se 
regulativer. 

Listen over uønskede stoffer : Ikke på listen 

 

Internationale regelsæt 

Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I Kemikalier : Ikke på listen 
Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del II Kemikalier : Ikke på listen 
Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del III Kemikalier : Ikke på listen 



	

 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk 
sikkerhedsvurdering af. 

 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

CEPE kode : 8 

Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet  

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og 
blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]  

DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level  

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning  

PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration  

RRN = REACH Registreringsnummer 

 

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP/GHS] 

Ikke klassificeret 

 

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP/GHS] 

Ikke klassificeret-ikke påkrævet 

 

Komplet tekst af forkortede H-sætninger: ikke relevant 
Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS]: ikke relevant 
Komplet tekst af forkortede R-sætninger: Ikke relevant. 
Komplet tekst af klassificeringer [DSD/DPD]: ikke relevant 

 

Udgivelsesdato/revisionsdato: 20-07-2017 (Version 1) 



	

 

Bemærkninger til læseren: 

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på baggrund af vor 
viden i dag og gældende love. Produktet må ikke anvendes til andre formål end 
de i afsnit 1 anførte, medmindre der er indhentet en skriftlig brugsanvisning. Det 
er altid brugerens ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde 
krav i gældende regler og lovgivning. Oplysningerne i denne 
leverandørbrugsanvisning er ment som en beskrivelse af sikkerhedskravene for 
vores produkt. De er ikke ment som en garanti for produktets egenskaber. 

 

 


