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

AK22

1.1. Produktidentifikator

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

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Resist

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHVirksomhed:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Gade:

D-64293 DarmstadtBy:

Telefon: +49 (0)6151 803-0

E-mail: info@de.hbm.com

E-mail (Kontaktperson): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Informationsgivende afdeling:

 +49(0)6131/192401.4. Nødtelefon:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Blandingen er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer

Øvrige råd

Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning.

Der foreligger ingen oplysninger.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige indholdsstoffer: intet/ingen
Kemisk karakterisering

Andre informationer

H- og EUH-advarslernes fulde ordlyd: se under afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Generelt råd

Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp ved ubehag.

Hvis det indåndes

ikke irriterende.

I tilfælde af hudkontakt

I tilfalde af at produktet lander i øjnene skylles omgående med rigeligt vand i mindst 5 minutter. Konsulter 

derefter øjenlæge.

I tilfælde af øjenkontakt
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Søg lægehjælp ved ubehag.
Ved indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Kuldioxid (CO2). Slukningspulver. Vandstøvstråle.  

Ved større brand og store mængder: alkoholbestandigt skum.

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Egnede slukningsmidler

Hel vandstråle.

Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der foreligger ingen oplysninger.

Der foreligger ingen oplysninger.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Skal optages mekanisk.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Der foreligger ingen oplysninger.

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Sikkerhedsinformation

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må ikke lagres sammen med: Levnedsmiddel- og foderstoftilsætnings

Samlagringshenvisninger

intet/ingen

Yderligere information om opbevaringsforhold

7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
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8.2. Eksponeringskontrol

Indeholder ingen stoffer i mængder over koncentrationsgrænserne , som der er bestemt en 

arbejdspladsgrænseværdi for.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Hygiejniske foranstaltninger

Beskyttelse af øjne: påkræves ikke.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug særligt arbejdstøj.

Hudværn

Ved korrekt brug og under normale betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Åndedrætsværn

sort

fastTilstandsform:

Farve:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

lugtfriLugt:

Metode

Tilstand-ændringer

180 °C DIN 53213Flammepunkt:

ikke eksplosiv.

Eksplosive egenskaber

0 vol. %Laveste Eksplosionsgrænser:

0 vol. %Højeste Eksplosionsgrænser:

Damptryk:

  (ved 20 °C)

0,1 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,6 g/cm³ DIN 51757

Vandopløselighed: Efterprøvning ikke nødvendig, da stoffet 

som bekendt er uopløseligt i vand

9.2. Andre oplysninger

100 %Inhold af fast stof:

VOC-værdi (i g/L): 0

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

intet/ingen

10.2. Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

intet/ingen

Der foreligger ingen oplysninger.

10.4. Forhold, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.5. Materialer, der skal undgås
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intet/ingen

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. 

Dette produkt indeholder ingen farlige stoffer eller forbindelser , som frigøres under normale eller på fornuftig 

vis forudseelige brugsbetingelser.

Irriterende og ætsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Irritationsvirkning på huden: ikke irriterende. 

Ved øjenkontakt: ikke irriterende.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

ikke sensibiliserende.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Praktiske erfaringer

Klassificerende iagttagelser

Sundhedsfarer: - None under normal use.

Andre informationer

Dette produkt indeholder ingen farlige stoffer eller forbindelser , som frigøres under normale eller på fornuftig 

vis forudseelige brugsbetingelser.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

Der foreligger ingen oplysninger.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Der foreligger ingen oplysninger.

Der foreligger ingen oplysninger.

12.6. Andre negative virkninger

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

svagt skadeligt for vand (WGK 1)

Andre informationer
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PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Affaldsnummer - overskud

080499 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG 

KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra 

fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder 

tætningsmidler); Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

14.1. FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. FN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljøfarer

nejMILJØFARLIGT: 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
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15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 

og miljø

EU oplysninger om regulering

02010/75/EU (VOC):

Andre informationer

Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning.

National regulativ information

1 - Svagt vandforurenendeVandforurenende-klasse (D):

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 9,11.

Informationen er baseret på vores aktuelle vidensniveau. Den giver dog ingen tilsagn om produktegenskaber 

og fastslår ingen kontraktmæssige juridiske rettigheder.

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)
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