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1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren: 
Produktets navn og/eller nummer.  Pr nr.: 1779168       Udstedelsesdato: 11.04.2005 

       Revisionsdato: 31.07.2008 

 

FINISH LINE BRAKE FLUID (Dot 5.1) 
 

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: 

Syntetisk bremsevæske. 

 

 

2. Fareidentifikation: 

 
Lokalirriterende 

 

Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Kan være farlig ved indtagelse. 

 

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer: 
Navn   CAS-nr.: EINECS  Vægt %: Symbol:  R-sætninger: 

Polyalkylene glycol ester -  -  50-80 -  - 

2-(2-(2-methoxyethoxy) 

ethoxy)ethanol  112-35-6 203-962-1 10-30 Xi  36 

  

Evt. flygtige stoffer, se afsnit 8. 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. Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt. 

 

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

Øjnene:  Skyl forsigtigt med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern  

  kontaktlinser. Ved vedvarende irritation eller smerter, opsøges læge. 

Huden:  Huden afvaskes grundigt med lunkent vand og sæbe. Forurenede klæder bør tages af og  

  vaskes før genbrug. 

Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt og drik rigelige mængder vand eller  

  mælk. Søg omgående læge ved ildebefindende. 

Forbrænding. Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj som ikke er fastbrændt, 

  fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig fortsættes skylningen indtil en 

  læge har overtaget behandlingen. 

mailto:salg@bikersbest.dk
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5. Brandbekæmpelse: 
Brandslukningsmidler:  Vand, pulver, skum eller CO2. 

Brand- og eksplosionsfare:  Produktet er brandfarligt og kan antændes ved temperaturer over  

    flammepunktet. Giftige og irriterende gasser og dampe kan frigives ved  

    opvarmning eller brand. 

Personlig beskyttelse:  Bær fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn. 

Miljøbeskyttelse:   Brandslukningsvand må ikke udledes til offentlige afløbssystemer eller  

    miljøet, men skal bortskaffes som farligt affald (se afsnit 13). 

Anden information:  Udsatte beholdere fjernes hvis muligt, eller nedkøles med vand. 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: 
Personlig beskyttelse: Stands evt. maskiner og fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig effektiv  

   ventilation. Anvend personlige værnemidler, se afsnit 8 personlige værnemidler.  

   Uvedkommende holdes væk fra det forurenede område. PAS PÅ – skridfare. 

Miljøbeskyttelse:  Undgå udledning af større mængder 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. Strø sand for at undgå skridfaren.  

 

 

7. Håndtering og opbevaring: 
Håndtering:  Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med øjnene og huden.  Undgå  

   indånding af aerosoler og dampe. Forurenede klæder og sko bortskaffes. Hold  

   produktet på afstand af antændelseskilder, åben ild og varme genstande. Der må  

   ikke ryges under brugen. Se afsnit 8 for personlige værnemidler. 

Opbevaring:  Opbevares i lukket originalemballage på et køligt, tørt og godt ventileret sted.  

   Beskyttes mod direkte sollys og varme. Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

 

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

 

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007: 

Olietåge, mineraloliepartikler: 1 mg/m
3 

 

Personlige værnemidler: 

Åndedrætsværn:  Normalt ikke påkrævet. Anvend evt. åndedrætsværn med filtertype A ved  

   mulighed for indånding af farlige dampe. 

Beskyttelse af hænder: Handsker efter Standard EN 420, kategori 1kan evt. anvendes ved minimum  

   risiko for kontakt med produktet. Anvend handsker af butyl eller PVC. Handsker 

   skal vælges i samråd med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning 

   fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads. 

Øjenværn:  Normalt ikke nødvendigt. Bær beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm, Standard EN 

   166, ved risiko for stof i øjnene. Sørg for adgang til øjenskylleflaske. 

Beskyttelse af huden: Bær evt. særligt arbejdstøj med lange ærmer og ben, gummistøvler og forklæde.  

   Forurenet arbejdstøj skiftes. Vask hænder før pauser, toiletbesøg, rygning og efter 

   endt arbejde.  
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9. Fysisk- kemiske egenskaber: 

Fysisk tilstand/farve/lugt:  Væske – ravfarvet - æterisk 

Opløselighed:   Opløselig i alkoholer, glycolethere 

Kogepunkt:   > 265 °C (ERBP) 

Smeltepunkt:   < -50 °C 

Vægtfylde:   1,06 – 1,07 g/cm
3
  

Flammepunkt:   > 115 C (Lukket digel) 

Vandopløselighed:  Blandbar 

Antændelsestemperatur:  > 200 °C 

Damptæthed:   > 1 

Damptryk:   Lavt 

 

10. Stabilitet og reaktivitet: 
Stabilitet:   Stabilt under tørre forhold. 

Reaktivitet:   Ingen farlige reaktioner under normale forhold. Undgå kontakt med stærke 

    oxidationsmidler. Kan skade pakninger, gummi, nogle plastik arter og  

    malede overflader. 

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter forventet under normal brug og  

    håndtering. 

    Røg, carbonmonooxid og andre farlige substanser kan dannes ved termisk 

    nedbrydning eller brand. 

 

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): 
Akut toksicitet:  Glykolethere kan optages i kroppen ved kontakt med huden, ved indånding og ved 

   indtagelse. 

   LD50 (rotte): > 2000 mg/kg 

Indånding:  Ingen risiko for indånding ved normal rumtemperatur. Ved høje temperaturer f.eks. 

   brand, kan der dannes dampe og røg, som er irriterende for åndedrætsorganerne og 

   kan påvirke det centrale nervesystem, og forårsage hovedpine, kvalme og  

   svimmelhed.  

Hudkontakt:  Hudkontakt udtørrer og affedter huden, og kan forårsage en mild til kraftig  

   irritation. Gentagen udsættelse kan forårsage eksem, fortykkelse af huden og revnet 

   hud. 

Øjenkontakt:  Øjenkontakt forårsager irritation. 

Indtagelse:  Forårsager irritation af slimhinderne, mavepine, kvalme, opkastning og diarré.  

   Aspiration forekommer ikke let, men kan forårsage kemisk lungebetændelse. 

Kroniske effekter: Gentagen og kraftig eksponering til glykolethere kan forårsage hjerneskader, skader 

   på lever og nyrer samt blodet. 

Sensibilisering:  Ingen allergiske effekter kendt. 

Mutagenitet:  Mulige reproduktive effekter er blevet rapporteret men ikke konfirmerede. 

Reproduktion:  Dette produkt indeholder ingen kemiske substanser i koncentrationer > 0,1 %, der er 

   kendt for at kunne forårsage skader på det reproduktive system. 

 

12. Miljøoplysninger: 
Undgå udledning til kloakker og afløb samt vandveje.  

 

Mobilitet:  Fuldstændigt opløselig i vand. Kan forurene jorden og grundvandet. 

Bionedbrydelighed: Produktet er bionedbrydeligt. 

Bioakkumulering: Bioakkumulering er meget usandsynligt. 

Økotoksicitet:  Ingen økotoksiske data tilgængelige. Produktet anses under de nuværende kriterier 

   ikke som værende skadelig for miljøet. 
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13. Bortskaffelse: 
Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi.  

 

EAK-kode: 16 01 13 – bremsevæsker. 

 

14. Transportoplysninger: 
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG 

for søtransport. 

 

Ikke klassificeret som farligt gods. 

 

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

opbevaring af kemiske stoffer og produkter: 

 

 
Lokalirriterende 

 

R-sætninger: 36- Irriterer øjnene. 

 

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 

  25- Undgå kontakt med øjnene 

  46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket 

 

Pr nr.: 1779168  

 

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: 

36- Irriterer øjnene 

 

 

 

 

Opdateret: Juli 2008  Opdateret i afsnit: Alle. 

 

 

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. 


