
 
SIKKERHEDSDATABLAD        
       
EDDING 750, 751, 780  
 
                      
 
  Side 1 af 3 
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. 
Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr: Ikke anmeldepligtig  Dato for udfærdigelse: 13.02.2007 
       
 Revisionsdato: 26.07.2004 
EDDING 750, 751, 780  

Farver: Alle 
 
Firmanavn, adresse og telefonnummer: 
Povl Klitgaard & Co       
Laurentsvej 21 
2880  Bagsværd 
 
Tlf.: 44 44 08 85   
Fax: 44 49 01 85   
I nødsituationer uden for normal arbejdstid, kan giftcentralen kontaktes af læge eller sygehus.: 
Tlf.: 35 31 60 60 / 82121212 . 
 
Varetype og anvendelsesområde: 
Dækkende marker med permanent tyktflydende pigment blæk. Velegnet til glas, metal, beton, glanspapir o.lign. 
 
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer: 
Følgende oplysninger gælder for markerens flydende indhold: 
 
Navn   CAS nr.  EINECS  Vægt% 
 Faresymbol R-sætninger 
Ethylcyclohexan  1678-91-7 216-835-0 20-25  F 
 11 
Naphtha(råolie) hydrogen- 
behandlet tung  64742-48-9 265-150-3 25-35  F  11-65 
 
Se teksten for R-sætningerne i afsnit 16 
 
3. Fareidentifikation: 
Pennen indeholder organisk opløsningsmiddel. 
Pennen er en artikel og som sådan ikke mærkningspligtig. 
Pennes flydende indhold er klassificeret meget brandfarlig. 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger: 
Generelt:  
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper. 
Indånding: Bring personen i frisk luft. 
Øjnene:  Skyl straks med rent vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Ved vedvarende  
  irritation/ubehag opsøges læge. 
Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. 
Indtagelse: Indtagelse anses som meget lidt sandsynlig (pen). Ved indtagelse i forbindelse med uheld  

(pennen går  itu o. lign.) skylles munden med vand og der gives rigeligt vand at drikke. Kontakt læge. 
 
5. Brandbekæmpelse: 
Brandslukningsmidler:  Vand, skum, pulver, CO2. 

Flyt den brændende genstand til et sikkert sted, hvis det er muligt. 
Farlige nedbrydningsprodukter:  Under brand dannes carbonoxider. 
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6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: 
Spild opsamles med fugtig klud, papirserviet eller lignende. Undgå brandbare stoffer, rygning forbudt. 
 
7. Håndtering og opbevaring: 
Håndtering:  Hold markeren tillukket. Sæt hætten på efter brug. Udsæt ikke markeren 

for åben ild eller direkte sollys. Undgå rygning under brugen da væsken er brandfarlig. Undgå at skille 
markeren ad. Undgå væske i øjnene, på huden og på klæderne. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. 

Opbevaring:  Opbevares tæt tillukket på et køligt, godt ventileret sted. Hold markeren borte fra  
antændelseskilder, varme overflader, gnister og oxiderende påvirkninger. 

 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: 
Tekniske foranstaltninger:  Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret oktober 2002: 
Petroleumsdestillat: 25 ppm 180 mg/m3

 
Personlige værnemidler: 
Generelt: Personlige værnemidler anses ikke som værende nødvendigt. Ved store arbejdsopgaver anbefales det at bære 

uigennemtrængelige handsker. Sørg for god ventilation og undgå rygning og brug af åben ild. 
 
9. Fysisk-kemiske egenskaber: 
Fysisk tilstand   : Markerpenne af varierende farver 
 
Følgende oplysninger gælder for det flydende indhold. 
Flammepunkt   : 10 ºC  
Antændelsestemp.  : 200 ºC      
Eksplosionsgrænser   : laveste: 0.9 vol %:  højeste:  8.4 vol % 
Damptryk   : 10 mm Hg 
Vægtfylde    : 0,88-1,14 g/cm³    
Kogepunkt   : 100,09 ºC 
Smeltepunkt   : ca. -126,5 ºC  
Vandopløselighed  : Ikke opløselig 
Opløselighed   : Opløselig i fedt 
    
10. Stabilitet og reaktivitet: 
Markerens indhold er stabilt, kan dog reagere kraftigt med syrer og baser. 
 
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): 
Følgende oplysninger gælder for det flydende indhold: 
 
Indånding: Langvarig indånding af høje dampkoncentrationer kan i ekstreme tilfælde forårsage hovedpine, svimmelhed. 
Øjne:   Stof i øjnene kan forårsage øjenirritation. 
    
12. Miljøoplysninger: 
Ingen data tilgængelige om produktet. Undgå forurening af miljøet. 
 
13. Bortskaffelse: 
Større mængder markere bør afleveres til kommunal modtagestation for bortskaffelse. 
 
14. Transportoplysninger: 
Ikke farligt gods. 
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15. Oplysninger om regulering: 
 
Produktet er en artikel og skal som sådan ikke mærkes. 
 
 
Nationale bestemmelser: 
Anvendelsesbegrænsninger: Ingen 
Krav til særlig uddannelse:  Ingen udover information om produktets farlige egenskaber. 
 
16. Andre oplysninger: 
Petroleumdestillat er optaget på Arbejdstilsynets vejledende liste over organiske opløsningsmidler. 
 
 
 
 
Tekst for R-sætninger i afsnit 2: 
11- Meget brandfarlig 
65- Farlig; Kan give lungeskade ved indtagelse.   
 
 
 
 
 
Opdateringer juli 2004: Opdateret i afsnit 2, 3, 9, 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 i sektion 1, 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. 
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