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1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren: 
Produktets navn og/eller nummer.  Pr nr.:         Udstedelsesdato: 19.12.2009 

       Revisionsdato:  

 

Extreme Fluoro Grease 
 

Firmanavn, adresse og telefonnummer: 

Bjarne Egedesø A/S 

Tarupvej 63-65 

5210 Odense 

Tlf: 6316 8029 

Fax: 6316 8002 

e-mail: salg@bikersbest.dk 

 

Anvendelse: 

Smøremiddel til cykler. 

 

2. Fareidentifikation: 
Produktet er ikke klassificeret i henhold til gældende EU-direktiver og dansk lovgivning. 

 

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer: 
Produktet indeholder jf. producenten ingen klassificerede stoffer. 

Indeholder perfluoroalkylether. 

  

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

  patienten er bevidstløs eller har kramper. 

 

Indånding: Flyt patienten til frisk luft. Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt. Ved åndedrætsbesvær 

  gives ilt. Kontakt læge. 

Øjnene:  Skyl OMGÅENDE øjnene med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge. 

Huden:  Skyl huden med rigelige mænger vand. Forurenede klæder vaskes før genbrug. 

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Giv OMGÅENDE 2 glas vand at drikke. Giv ALDRIG noget 

  gennem munden på bevidstløs. Tilkald læge. 

Note til læge: En blanding af aktivt kul kan gives. Blandingen er som følger: 50 g aktivt kul blandes i 400 ml 

  vand, der omrøres grundigt. Giv 5 ml/kg eller 350 ml til en gennemsnitlig voksen person. 

 

5. Brandbekæmpelse: 
Brandslukningsmidler:  Produktet er ikke brandbart. Vælg slukningsmidler efter omgivelserne.  

Farlige nedbrydningsprodukter: Kan danne giftige fluorprodukter. 

Særlige risici/instruktioner: Undgå indånding af dampe. Udsatte beholdere nedkøles med vand. 

Personlig beskyttelse:  Bær fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn. 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: 
Personlig beskyttelse: Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8. Undgå kontakt med huden og øjnene. Fjern 

   varme- og antændelseskilder. 

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: Spild fejes op og flyttes til egnede beholdere til bortskaffelse, se afsnit 13. 
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7. Håndtering og opbevaring: 
Håndtering:  Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold produktet på sikker afstand af antændelseskilder. 

   RYGNING FORBUDT! Undgå kontakt med produktet og indånding af dampe/støv. 

   Anvend  personlige værnemidler, se afsnit 8. Der må ikke spises eller drikkes under 

   brugen. 

Opbevaring:  Opbevares i tæt tillukket originalemballage på sikker afstand af varme- og  

   antændelseskilder. Må IKKE opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer. 

 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: 
Tekniske foranstaltninger:   Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sørg for adgang til øjenskylleflaske. 

 

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007: 

Ingen fastsat. 

 

Personlige værnemidler: 

Åndedrætsværn:  Ved risiko for eksponering til nedbrydningsprodukter grundet brand eller opvarmning, 

   anbefaler leverandøren brug af NIOSH/MSHA godkendt åndedrætsværn - støvmaske. 

Beskyttelse af hænder: Ikke påkrævet ved normal brug. Handsker skal vælges i samråd med   

   handskeleverandøren med  oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle 

   arbejdsplads. 
Øjenværn:  Anvend egnede beskyttelsesbriller. 

Beskyttelse af huden: Ved risiko for kontakt med huden, anvendes egnede uigennemtrængelige arbejdsklæder. 

Arbejdshygiejne:  Vask hænderne grundigt før pauser og efter endt arbejde. 

 

 

9. Fysisk- kemiske egenskaber: 

Fysisk tilstand/farve/lugt:  Hvidt fast stof (voks) uden lugt 

pH-værdi:   Neutral 

Massefylde:   1,89 - 1,93 ved 24 °C 

Smeltepunkt:   320 °C 

Vandopløselighed:  Ubetydelig 

 

 

10. Stabilitet og reaktivitet: 
Stabilitet:   Produktet er stabilt. 

Materialer der skal undgås: Ingen. 

Farlige nedbrydningsprodukter: Opvarmning til temperaturer over 260-290 °C kan danne potentielt giftige 

    nedbrydningsprodukter. Depolymerisation kan forekomme ved tilstedeværelse 

    af visse metaloxider ved temperaturer over 288 °C. Nedbrydning forekommer 

    hurtigere ved temperaturer over 355 °C. 

Farlig polymerisation:  Vil ikke forekomme. 
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11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): 
Akut toksicitet: Perfluoroalkyether: ALC (indånding, rotte, 4h): 19.54 mg/l  

     ALD (dermal, rotte):  > 17,000 mg/kg 

     ALD (oral, rotte):   > 25,000 mg/kg 

Forsøg har påvist, at eksponering til nedbrydningsprodukterne, har forårsaget irritation af lungerne, uregelmæssigt 

åndedræt, rystelser og forhøjet levervægt. Indånding af nedbrydningsprodukter dannet ved temperaturer omkring 

290 °C har forårsaget lungeødem og død hos forsøgsdyrene. 

 

Langvarig indtagelse forårsagede forandringer i de hvide blodceller. 

 

Indånding: Kan forårsage let irritation af åndedrætsvejene. 

Hudkontakt: Ingen data angivet. 

Øjenkontakt: Kan forårsage mild øjenirritation. 

 

12. Miljøoplysninger: 
Må ikke udledes til miljøet.  

Udvis normal god arbejdshygiejne så produktet ikke udledes til miljøet. 

 

13. Bortskaffelse: 
Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.  

Det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt EAK-kode. 

 

14. Transportoplysninger: 
Ikke farligt gods. 

 

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

opbevaring af kemiske stoffer og produkter: 

Symbol:  Ingen 

R-sætninger: Ingen  

S-sætninger: Ingen 

 

Pr nr.: Ikke anmeldepligtig  

 

Nationale bestemmelser: 

Anvendelsesbegrænsninger: Ingen. 

Krav til særlig uddannelse:  Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.  

 

16. Andre oplysninger: 
 

Tekst for R-sætninger i afsnit 3: 

Ingen. 

 

Opdateret:  Opdateret i afsnit:  

 

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. 


