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Datablad over materialesikkerhed 

Produkt:      Multi-Spray Aerosol F-045 
     Universalsmøremiddel 
                  DIN EN ISO 9001:2008 
 
Dato:  01-11-2000   Rev. dato :  12.12.2010           Side: 1/6 

 
1.  Identifikation af stof / produkt                
1.1         van Bokhoven Radsportgroßhandel, Kaufstr. 4 
 D – 88287  Grünkraut   Tyskland 
 Tlf:  0049 751 7696-330 Fax 0049  751 7696-340 
1.2         CAS nummer                    ikke gældende for blandinger; indeholder propan-/ 

butangas 
CAS-NR. 68512-91-4 

1.3         Synonymer     ingen 
1.4         Generisk kemisk navn  blanding 
1.5         Produkttype   smøremiddel  
1.6         Telefonnummer i nødstilfælde 0049 751 7696-330 

  
      
2.  Sammensætning af / oplysninger om ingredienser 
 
Farlige ingredienser     Dette materiale ( forbundet med det aktive stof ) har ingen kendte 

farer iht. gældende lov 
 
3.  Identifikation af farer     

  
Væsentlige farer Dette materiale ( forbundet med det aktive stof ) har ingen kendte 

farer iht. lokale love 
 Spraydåse :  symboler  F+      
4.  Forholdsregler ved førstehjælp    
 
Indtagelse Undlad at fremkalde opkastning. Hvis ved bevidsthed gives 2 glas 

vand .  
Få omgående lægehjælp 

 
Øjne  Skyl med vand i mindst 15 minutter. Få lægehjælp hvis irritation af 

øjnene opstår eller er vedvarende 
 
Hud    Vask med sæbe og vand. Fjern tilsmudset tøj. Få 

lægehjælp hvis der opstår irritation. Vask tilsmudset tøj før det 
bruges igen og kasser sko og andre lædervarer, der er mættet med 
materialet 

 
Inhalering   Flyt den udsatte person ud i frisk luft, hvis der observeres bivirkninger. 
 
Yderligere oplysninger Bemærkning til læge : Behandles iht.symptomer 
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5. Brandbekæmpelse       
 
Flammepunkt   (typisk)  >    210 oC  ( forbundet med det aktive stof ) 
Øvre brændbar grænse ikke bestemt      
Nedre brændbar grænse ikke bestemt 
Slukningsmedie               CO, skum, vand kun til at nedkøbe udsatte materialer 
Fremgangsmåde til brandbekæmpelse  udsat materiale nedkøles med vand 
Usædvanlige brand- og   
eksplosionsfarer  ingen  

     
Selvantændelsespunkt  ingen 
Eksplosionsdata Materialet ( forbundet med det aktive stof ) har ikke eksplosive 

egenskaber 
 
6.  Forholdsregler ved hændeligt udslip 
 
Fremgangsmåde ved spild  Personligt beskyttelsesudstyr anbefales. Undgå at hælde 
ind i  

kloakker og vandløb. Løst materiale opsamles til genbrug og/eller 
affald. 

 
7.  Håndtering og opbevaring 
 
Håndtering Vask hænder efter håndtering. Tomme beholdere indeholder 

produkt, der kan udvise farer ved produktet 
 

beholder under tryk, undgå temperaturer over 50 oC,  
må ikke åbnes ved vold, må ikke brændes, holdes udenfor børns rækkevidde, 

        anvendes kun i henhold til det tekniske datablad 
 

Opbevaring   iht. lokale love og regler 
Opbevaringsklassifikation iht. VCI LGK 2 B 
 
8.  Eksponering / personlig beskyttelse 
 
Ventileringsforhold ingen   
Håndbeskyttelse  ingen 

 
Øjenbeskyttelse      sikkerhedsbriller ved overstænkning                                         
Åndedrætsværn   Under normale forhold er åndedrætsværn ikke påkrævet. 
Beklædning Langærmet skjorte anbefales. Ved arbejde med varme 



    materialer bæres varmebeskyttende tøj. Anvend 
beskyttelsesstøvler mod kemikalier 
    om nødvendigt for at undgå forurening af sko. Gå ikke med  

ringe, ure eller tilsvarende udstyr, materialet kan hænge fast i og 
medføre en hudreaktion 
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9. Fysiske og kemiske egenskaber 
  
Damptryk ( mm Hg )   ikke bestemt   
pH      ikke bestemt 
Vægtfylde    ca.  0,9 gr / ccm   ved  15 oC 
Vandopløselighed    ingen 
Procent flygtig    ukendt 
Damptæthed     ikke bestemt 
Fordampningstakt    ikke bestemt 
Lugt      mild 
Udseende     klar, gul 
Viskositet       ca. 25 cSt      
Lugtgrænse    ukendt 
Kogepunkt     ikke bestemt 
Frysepunkt     ca.  –  20 oC 
Molekylevægt    ikke bestemt 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 
Stabilitet    Materialet er normalt stabilt ved moderat  

højere temperaturer og tryk 
Inkompatibilitet     Ingen kendt, undgå kontakt med reaktive 
kemikalier 
Polymerisering    vil ikke opstå 
Varmenedbrydning   CO,C02,,  
 
 
11.Toksikologiske oplysninger 
 
Øjenirritation    Forventes ikke at medføre øjenirritation. Baseret på data 
fra  

komponenter eller tilsvarende materialer 
Hudirritation    Forventes ikke at være væsentligt hudirriterende. Baseret 
på data  

fra komponenter eller tilsvarende materialer 
Hudgiftighed   LD 50 hos kaniner er > 4000 mg/kg. Baseret på data fra  

komponenter eller tilsvarende materialer 
Inhaleringsgiftighed   Der findes ingen data, der antyder at produkt eller 
komponenter kan  



udgøre en giftig inhaleringsfare 
Oral giftighed    LD 50 hos rotter er > 4.000 mg/kg. Baseret på data fra  

komponenter eller tilsvarende materialer 
Inhaleringssensibilisering  Der findes ingen data, der antyder at produkt eller 
komponenter kan 
      være respiratorisk sensibiliserende 
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Hudsensibilisering    Der findes ingen data, der antyder at produkt eller 
komponenter 
     kan være generende for hudens følsomhed 
Kronisk giftighed   Der findes ingen data, der antyder at produkt eller 
komponenter 
     udgør kronisk helbredsfare ved over 0,1%  
Karcinogenicitet   Der findes ingen data, der antyder tilstedeværelse af 
komponenter 
     større end 0,01%  der kan udgøre en karcinogenetisk fare 
Mutagenicitet    Der findes ingen data, der antyder at produkt eller 

komponenter  
der udgør over 0,01% er mutagene eller genotoksiske   

Reproduktionstoksicitet   Der findes ingen data, der antyder at produkt eller 
komponenter  

ved mere end 0,01% kan udgøre giftighed ved forplantning 
Teratogenicitet    Der findes ingen data, der antyder at produkt eller 
komponenter  

ved mere end 0,01% kan medføre fødselsdefekter 
Andet     Ikke andre kendte helbredsfarer  
 
12.  Oplysninger om økologi 
 
Toksicitet for ferskvandsfisk  ikke bestemt 
Toksicitet for hvirvelløse dyr 
.    ikke bestemt  
Toksicitet for alger    ikke bestemt 
Toksicitet for saltvandsfisk  ikke bestemt 
Toksicitet for hvirvelløse saltvandsdyr 
.    ikke bestemt 
Bakteriel toksicitet   ikke bestemt 
Diverse toksicitet  ikke bestemt 
Miljøpåvirkning   Der pågår et testprogram for miljøpåvirkninger ved 
biologisk nedbrydning  

nedbrydning 
Trusselklasse for vand WGK 1  „svagt skadeligt for vand“ ( schwach 

wassergefährdend “ acc. VwVwS dated 17-05-99 Anh. 3+4 



     
 
13.  Affaldsbehandling 
 
Affaldsbehandling   Materiale der bortskaffes forventes ikke at være 
karakteristisk 
     farligt affald. Bortskaffelse bør være i overensstemmelse 
med 
     føderale, statslige og lokale love. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dynamic        

Datablad over materialesikkerhed        
Produkt:      Multi-Spray Aerosol F-045 
     Universalsmøremiddel                  
      
Dato:    01-11-2000   Revisionsdato : 12.12.2010   Side:     5/6 

 
14.  Transportoplysninger ( transport og mærkning ) 
    
GGVS/ADR: 1950  Druckgaspackungen  Klasse 2     Ziff 5F           
  begrænset mængde  
GGVE/RID: 1950  Druckgaspackungen  Klasse 2 Ziff 5F 
  begrænset mængde 
GGVSee / IMDG: Aerosoler, begrænset mængde  Klasse :   2 Pkg -Gruppe: -- 
  (<45% brændbare bestanddele) UN-Nr.1950 

OEMs -Nr.: 2-13   MFAG-Nr.: 310 
ICAO/IATA-DGR : Aerosoler, brændbar n.o.s. Klasse :    2.1 Underrisiko:  - 

           indeholder propan/butan   (Pkg. -Gruppe: II ) 
UN-Nr.: 1950, PKG-Noter:Pass.203/75 kg - Fragt 203/150 kg 

 
     Note:  den under ICAO/IATA-DGR nævnte emballeringsgruppe vedrører den udvendige emballage og  
     skal ikke nævnes i afskibers certifikat . 
  
beholder under tryk, undgå temperaturer over 50 oC, må ikke åbnes med vold, 
må ikke brændes, holdes uden for børns rækkevidde, anvendelse kun iht. det tekniske       
datablad 
      
 
15_Lovbestemmelser 
 
Symbol(er)    F+ ,  stærkt brandbart 
Sikkerhedsmærker   spraydåsen skal vises som F+,  stærkt brandbart    



Østrig     Alle komponenter overholder østrigske love 
Dansk registreringsnummer  ikke relevant 
Finland    Kræver eventuelt anmeldelse før salg i Finland 
Schweiz    Alle komponenter overholder regler for miljøfarlige stoffer 
     i Schweiz 
Switzerland Bag T 
Registreringsnummer   ikke relevant 
U.S.TSCA    Alle komponenter er opført på U.S. TSCA 
U.S. brændstofregistrering  ikke relevant 
U.S. landbrugsministerium  ikke relevant 
FDA godkendelse    ikke relevant 
EU     Alle komponenter overholder EF 7.  

ændrede direktiv 92/32/EEC 
Japan MITI    Alle komponenter overholder den japanske lov om kontrol 
med miljøfarlige  

stoffer 
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16. Yderligere oplysninger 
 

Data i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores aktuelle viden. 
 De er ikke garanterede egenskaber.                               
 Dette sikkerhedsdatablad beskriver alene produktet i forhold til sikkerhedskrav. 
 Vi beder dig betragte disse oplysninger som fortrolige og alene til internt brug. 
 Behandling og anvendelse kun i overensstemmelse med tekniske oplysninger og datablad. 
 
 
  


