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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN  
 
 
HANDELSNAVN Muc-Off Dry Chain Lube 50 & 125 ml. 
ANVENDELSESOMRÅDE  
 
 
National importør  
Virksomhed Cycle Service Nordic Aps. 
Adresse Datavej 12 
Postnr. / sted 5220 Odense SØ 
Land Danmark 
Internet  
Telefon +45 65992411 
Web: www.cycleservicenordic.com 
 
Navn E-mail Tlf.: (arb.) Land 
Jakob Jensen jj@cycleservicenordic.com ++45 65992411  
   
Nødtelefon Bistandstype Opening Hours 
112  00-24 
     

2. FAREIDENTIFIKATION  
 
 
GENERELT 
Produktet skal klassificeres i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 
16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af 
direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med: 
 

 
Flam.  
H222 Yderst brandfarlig  
Erittäin helposti syttyvä  
Extremt brandfarlig  
 
 
     

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER  
Nr. Stoffets navn EEC-Nr. Cas-nr. Konc. 

interval 
Fareklasse/Anm. 

1 Naphtha, hydrogeneret let 265-151-9 64742-49-
0 

50-80% 

 
 
H 304 
* 

2 n-Hexan 200-857-2 75-28-5 < 1% 

  
 
H 220 
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*  Klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 0,1 
vægtprocent benzen 
 
Den fulde ordlyd af H-sætninger kan ses i punkt 16. 
 

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER  
 
GENERELT 
Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener. 
   
INDÅNDING 
Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Ved åndedrætsbesvær kan uddannet personale give den tilskadekomne ilt. Hold 
tilskadekomne varm og i ro. Søg straks lægehjælp. 
   
HUDKONTAKT 
Vask straks huden med sæbe og vand. Smør huden med fed crème. 
   
ØJENKONTAKT 
Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i 
mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsatte gener. 
   
INDTAGELSE 
FREMKALD IKKE OPKASTNING! Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder mælk/vand til ikke-bevidstløse personer. 
Søg læge ved fortsatte gener 
   

5. BRANDBEKÆMPELSE  
 
EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL 
Pulver. Tørt materiale, sand, dolomit etc. Vandspray eller vandtåge. 
 
IKKE-ANBEFALET SLUKNINGSMETODE 
Vand i fuld stråle  
   
PERSONLIGT VÆRNEUDSTYR VED SLUKNING AF BRAND 
Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. Undgå indånding af røggasser. Brandfolk skal bære lukket åndedrætsudstyr 
og fuld beskyttelsespåklædning. Brug luftforsynet åndedrætsværn. 
   
ANDEN INFORMATION 
Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand. Brug vand til at afkøle varmeudsatte beholdere og til at sprede 
dampe. 
Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand. 
     

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD  
 
FORHOLDSREGLER FOR AT BESKYTTE PERSONALE 
Anvende værnemidler som beskrevet i sektion 8. Fjern alle antændelseskilder. Undgå gnister, flammer, varme og rygning. 
Sørg for god udluftning.  Undgå at væske eller dampe trænger ind i små rum pga. eksplosionsfaren. Evakuer området, hvis 
lækagen ikke kan stoppes. 
   
SIKKERHEDSTILTAG FOR AT BESKYTTE DET YDRE MILJØ 
Må ikke udledes til afløb. 
   
EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING 
Sug væsken op med sand, grus elelr vermiculit. 
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ANDEN INFORMATION 
Intet 
     

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING  
   
HÅNDTERING 
Må ikke udledes til afløb. Holdes væk fra varme, gnister og åben ild. Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Ventiler godt. 
Undgå at indånde dampene.. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 
   
OPBEVARING 
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. 
Brandfareklasse og oplag 
Brandfareklasse III-1, oplagsenhed 50 liter. Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse, dog 
højst 120 enheder, hvis kun produkter af brandfareklasse III opbevares. 
   

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER  
 
Indholdsstoffer med arbejdsmiljørelateret grænseværdi i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 
af 17, maj 2011 

Stofnavn CAS-nummer Grænseværdi Anm 

n-Hexan 75-28-5 500 ppm/1200 mg/m3  

Naphtha, hydrogeneret let 64742-49-0 1 mg/m3 
(Olietåge, 
mineraloliepartikler 

 

 

   
 
Tekniske foranstaltninger 
Anvendes i områder med god ventilation.  
ÅNDEDRÆTSVÆRN 
Ved kortvarig eller ringe belastning skal der benyttes åndedrætsværn med filter, ved intensiv eller længere 
eksponering skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn. 
AX/P2-Filter 
     
HÅNDVÆRN 
Beskyttelseshandsker af nitrilgummi. eller PVC 
   
Øjenværn 
Beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm 
 
Øvrige foranstaltninger 
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. 
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme. 
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør. 
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. 
Undgå kontakt med øjne og hud.  
Rygning og åben ild forbudt 
   

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER  
 
Tilstandsform Cremet væske 
Lugt Opløsningsmiddel 
Kogepunkt: 70°C 
Opløselighed i vand:  Ikke opløselig 
Viscositet ved 40°C < 7.0 cst. 
Selvantændelsestemperatur >200° 
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10. STABILITET OG REAKTIVITET  
 
STABILITET 
Stabil under normale temperaturforhold 
   
SITUATIONER SOM BØR UNDGÅS 
Åben ild, varme overflader og høje temperaturer 
   
MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS 
Undgå kontakt med: Stærkt oxiderende stoffer.  
   
FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER 
Ved brand dannes: Gasser/dampe/røg af: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). 
   

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER  
 
INDÅNDING 
Dampkoncentrationer over de anbefalede grænseværdier kan irritere øjne og de over luftvejhe. Kan forårsage hovedpine og 
svimmelhed. Kan virke narkotiserende. 
   
HUDKONTAKT 
Kortvarig kontakt forvantes ikke at forårsage reaction. Langvarig elelr gentagen kontakt kan medføre udtørring af huden og 
eventuelt let irritation. 
   
ØJENKONTAKT 
Irriterer øjnene. Kortvarig øjenkontakt forventes dog ikke at forårsage permanente skader. 
   
INDTAGELSE 
Kan forage lungeskade ved indtagelse. Kan medføre mavesmerter/opkastning. Mavetarm-symptomer med følelse af oppustet 
mave. 
 

  ØVRIGE TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

Akut oral toksicitet: 
lavtkogende hydrogeneret nafta : LD50 (rotte): > 5.000 mg/kg 
 

 

12. MILJØOPLYSNINGER  
 
Miljøfarlig ved udslip til vandløb 
 
     

13. BORTSKAFFELSE  
 
GENERELT 
Tomme beholdere må ikke brændes på grund af eksplosionsfare. 
   
AFFALDSGRUPPER 
Affaldskode 13.02.06 
     

14. TRANSPORTOPLYSNINGER  
 
Kemikaliet er klassificeret som farligt gods:  Ja X Nej  Ikke vurderet 
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OFFICIEL GODSBETEGNELSE FLAMMABLE LIQUID 
MILJØFARLIGT STOF/MARIN Nej. 
FORURENINGSFAKTOR 
UN-NR. 1993 
ADR-KLASSE Class F1 
ADR PAKKEGRUPPE II 
ADR-ETIKETNR. 2.1 
 

15. OPLYSNINGER OM REGULERING  
 
Produktet skal klassificeres som farligt i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. 
december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF 
og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med: 
 
 

 
Flam.  
 
 
 
 
 
RISIKOSÆTNINGER  
Nr. Sætningstekst 
H 222 Yderst brandfarlig. 

Erittäin helposti syttyvä  
Extremt brandfarlig  
 

   
   
Sikkerhedssætninger  
Nr. Sætningstekst 
P 273  Undgå udledning til miljøet 

Vältettävä päästämistä ympäristöön. 
Undvik utsläpp till miljön. 

P210 
 
 
 

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. 
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. — Tupakointi kielletty. 
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. 

P 377 Brand fra udsivende gas: 
Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. 
Vuotavasta kaasusta johtuva palo: 
Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti. 
Läckande gas som brinner: 
Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. 

P381 Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. 



 LEVERANDØRBRUGSANVISNING 

 

 

 Sidst ændret: 09-04-2013  Internt Nr::866 & 966   Erstatter dato: 04-01-2011 

 
Muc-Off Dry Chain lube 
 

           

Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. 
Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. 

P 403 Opbevares på et godt ventileret sted. 
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
Förvaras på väl ventilerad plats. 

P410 Beskyttes mod sollys. 
Suojaa auringonvalolta. 
Skyddas från solljus. 

 
Særlig mærkning af visse blandinger: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke 
udsættes for temperaturer på over 50 °C . Må ikke punkteres eller brændes. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende 
legemer. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
Nationale forskrifter 
Kodenummer : 3-1 (1993) 
Produktet indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynede åndedrætsværn. 
 
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget 
denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.     
 

16. ANDRE OPLYSNINGER  
 
   
Oversigt over H-sætninger anvendt i sektion 3: 
 
H220; Yderst brandfarlig gas 
 Erittäin helposti syttyvä kaasu. 
 Extremt brandfarlig gas. 
 
H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer I luftvejene 
 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 
 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.   
 
  
RÅD OM UDDANNELSE 
Informationen i denne leverandørbrugsanvisning skal være tilgængeligt for alle som håndterer produktet. 
 
 
   

 

 

 

 

 

 


