
    
 

 

SIKKERHEDSDATABLAD  

                                      RACE OIL 125CC 

 1 

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren: 

Produktets navn og/eller nummer.  Pr nr.:  

         Udstedelsesdato:. 17.09.2009 

 Revisionsdato:  

 

Race Oil 125CC   Ansvarlig:  

MBI B.V.B.A 

Postbus 38 

B-9770 Kruishoutem 

Tlf: +32 (0)9 245 97 74 

Nødstilfælde: +32 070 245 245 

E-mail: info@morganblue.net 

Webside: www.morganblue.net 
Tilhørende komponent: 

Smøreolie 

 

2. Fareidentifikation: 
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til gældende bestemmelser. 

 

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer: 

Navn  CAS-nr.: EINECS Vægt %: Symbol: R-sætninger: 

Dodecyl Methacrylate 142-90-5 205-570-6 0,1 – 1 Xi, N 36/37/38-    

50/53 

  

Se afsnit 16 for fuld tekst for R-sætningerne.  

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger: 
Generelt:  I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis  

patienten er bevidstløs eller har kramper. 

Indånding: Den/de tilskadekomne flyttes i frisk luft. Ved symptomer opsøges læge. 

Øjnene: Skyl med rigelige mængder vand i flere minutter. Spil øjet godt op. Fortsæt skylningen til 

 irritation ophører. Ved vedvarende smerter eller ved synsforstyrrelser opsøges læge. 

Huden: Fjern forurenet tøj, huden afvaskes grundigt med lunkent vand og sæbe. Fjern forurenet tøj der 

vaskes før  genbrug.  

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden grundigt og drik et glas mælk, fløde eller spiseolie.  

 Søg omgående læge ved ubehag. 

 

5. Brandbekæmpelse: 
Brandslukningsmidler: Ikke brandfarligt 

 

 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: 
Forbyggende foranstaltninger: Opbevar i lukket beholder uden for børns rækkevide 

Personlig beskyttelse: Der bør ikke spises, drikkes eller ryges under arbejde. Se afsnit 8 for 

personlige værnemidler.  

Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet.  

  Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre vandveje  

  informeres de lokale myndigheder. 

Rengøring/opsamling: Spildet opsamles med absorberende middel til egnede beholdere for 

bortskaffelse 

   se afsnit 13.  
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7. Håndtering og opbevaring: 

Håndtering:  Håndteres med forsigtighed for at undgå spild.  Se afsnit 8 for 

personlige værnemidler. 

Opbevaring:  Opbevares i lukket originalemballage på et frostfrit 

velventileret sted.  

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: 

 
Personlige værnemidler: 

Åndedrætsværn: ingen 

Beskyttelse af hænder: ingen 

Øjenværn:  Normalt ikke nødvendigt. Bær beskyttelsesbriller eller 

ansigtsskærm ved risiko for stof i øjnene (standard EN 166). 

Beskyttelse af huden: ingen 

 

9. Fysisk- kemiske egenskaber: 
Fysisk tilstand/farve: Væske 

Lugt:  Karakteristisk 

Kogepunkt:  

Flammepunkt:  212°C 

Vægtfylde:  0,867/cm3  

Damptæthed:  

Damptryk: 

Viskositet, Dynamisk: 100 mPa.s/20°C  

Viskositet, kinematisk: 115 mm2/s/20°C 

Opløselighed:  Uopløselig i vand. 

 

10. Stabilitet og reaktivitet: 
Stabilitet:  Stabilt under normale håndterings- og opbevaringsforhold.  

Forhold der bør undgås: Ingen farlige reaktioner ved normal brug. 

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved normal brug. 

 

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): 
Generel information:  Se sektion 3 

Beregnet akut toxicitet: LD50 (Oral rotte): >5000 mg/kg 

 

12. Miljøoplysninger: 
Generel information:  Se sektion 3 

Biologisk nedbrydelighed: Ikke relevant 

Vandfareklasse:  WGK: 1 

 

13. Bortskaffelse: 
Produktet må ikke hældes i afløb. Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller 

Kommunekemi.  

14. Transportoplysninger: 

Klassificering og nummer:   

Identifiseringsnummer:   

Mærkning:    

15. Oplysninger om regulering. 
I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og 

opbevaring af kemiske stoffer og produkter og Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 

er produktet mærket som følger: 

 

Faresymbol: Ingen 
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R-sætninger: Ingen 

S-sætninger: Ingen 

 

Nationale bestemmelser: 

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen 

Krav til særlig uddannelse:  Ingen udover kendskab til produktets evt. skadelige egenskaber. 

 

16. Andre oplysninger: 

 
 

Tekst for R-sætninger i afsnit 3: 

36 Irriterer øjnene 

37 Irriterer åndedrætsorganerne 

38 Irriterer huden 

50 Meget giftig for vandmiljøet 

53 Kan forårsage langtidsvirkende skader for vandmiljøet 

 

 

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra leverandør/producent. 

Informationen i dette Sikkerhedsdatablad  er baseret på vor nuværende viden og på EF samt national 

lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette 

sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat 

at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at 

opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.  Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en 

beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets 

egenskaber. 


