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* 1 Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden 

· Produktoplysninger  

Handelsnavn: Dynamic Kettenöl  

Varenummer: H4204***  
· Anvendelse af stof / præparat Hydraulisk væske · 
Producent/Leverandør:  
Van Bokhoven Radsportgrosshandel  
Kaufstrasse 4 
D- 88287  Grünkraut 
0049 (0) 751-7696330 

Yderligere oplysninger kan fås hos: Produktsikkerhedsafdeling - 0049 (0)751-7696330. · 
Oplysninger i nødstilfælde: 0049 (0)751-7696340  

 

2 Identifikation af farer  

· Beskrivelse af fare: ikke relevant  
Oplysninger vedrørende særlige farer for mennesker og miljø:  
Produktet skal ikke forsynes med mærkat iht. beregningsprocedure i "Generelle retningslinjer 

for klassificering af præparater i EU" i den senest gældende version.  
Klassificeringssystem:  
Klassificeringen er i overensstemmelse med de seneste udgaver af EU-listerne, og 
udbygget af selskabet og skriftlige data.  

 

3 Sammensætning af / oplysninger om ingredienser  

Beskrivelse:  
Dette produkt indeholder ingen farlige ingredienser i mængder, der efter EU-bestemmelser 
skal opgives.  

· Farlige komponenter: ikke relevant  
Yderligere oplysninger:  
Indeholder højraffineret mineralsk olie <3% (w/w) DMSO-ekstrakt, iht. IP 346. For 
ordlyden af de anførte risikoudtryk henvises til afsnit 16.  

 

4 Forholdsregler ved førstehjælp  

Generelt: Der kræves ikke bestemte forholdsregler.  
Efter inhalering: Sørg for frisk luft; konsulter læge i tilfælde af klager.  
Efter hudkontakt: Generelt irriterer produktet ikke huden.  
Efter øjekontakt: Skyl det åbne øje i flere minutter under rindende vand. Efter 
slugning: Fremkald ikke opkastning; send straks bud efter lægehjælp. Oplysninger til 
læge:  
· Behandling: Hvis det er slugt eller i tilfælde af opkastning, fare for indtrængen i lungerne.  

 

5 Brandbekæmpelse  

Egnede slukningsmidler:  
Skum  
Brandslukningspulver  
CO2  

Af sikkerhedsgrunde er følgende slukningsmidler ikke egnede til slukning: Vand med fuld stråle  
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· Særlige farer forårsaget af midlet, dets forbrændingsprodukter eller udledge gasser:  
Dannelse af giftige gasser er mulig under opvarmning eller i tilfælde af 

brand. Beskyttelsesudstyr:  
 Bær SBCA-åndedrætsapparat. Bær fuld 
beskyttelsesdragt.  

 

 
6 Forholdsregler ved hændeligt udslip  

· Person-relaterede sikkerhedsregler: Bør beskyttelsesbeklædning. 
· Forholdsregler for miljøbeskyttelse:  
Sørg for at der ikke sker udløb i kloakker/overflade- eller 

grundvand. · Forholdsregler for rensning/indsamling:  
Absorber med væskebindende materiale  (sand, diatomit, syrebinder, universalbinders, 
savsmuld).  
Fjern fra vandoverfladen (f.eks. skimning eller 

opsugning). Yderligere oplysninger:  
Der udledes ingen farlige stoffer.  
Se afsnit 7 for oplysninger om sikker håndtering.  
Se afsnit 8 for oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr. Se 
afsnit 13 for oplysninger om bortskaffelse.  

 

7 Håndtering og opbevaring  

Håndtering:  
Oplysning om sikker håndtering:  
Der kræves ikke bestemte forholdsregler.  
Undgå dannelse af olietåge.  
Oplysning om brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ikke bestemte forholdsregler.  

Opbevaring:  
Krav, der skal opfyldes af lagerrum og beholdere: Opbevares kun i 
originale beholdere.  
Oplysninger om opbevaring i en fælles lagerfacilitet: Ikke påkrævet. Yderligere 
oplysninger om oplagring:  
Opbevar køligt, tørt i godt lukkede beholdere.  

 

8 Eksponering / personlig beskyttelse  

Yderligere oplysninger om indretning af tekniske faciliteter: Ikke yderligere data; se punkt 7.  7.  

Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdsstedet: 
Olietåge: TWA = 5 mg/m³ ; STEL = 10 mg/m³  
Yderligere oplysninger: Lister, der var gældende under fremstilling, er anvendt som basis.  

Personligt beskyttelsesudstyr:  
Generelle forholdsregler for beskyttelse og hygiejne:  
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. 

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.  
Beskyttelse af hænder: Olieresistente handsker  
· Handskemateriale  
Udvalget af egnede handsker afhænger ikke alene af materialet, men også af 
kvalitetsmærker, der varierer blandt de forskellige producenter. Da produktet er et præparat 
af flere stoffer, kan modstandsdygtigheden af handskematerialet ikke beregnes på forhold og 
må derfor kontrolleres før anvendelse.  
Nitrilgummi, NBR  
PVC-handsker  
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Neoprene-handsker  

· Gennemtrængningstid for handskemateriale  
Den nøjagtige gennemtrængningstid skal findes af producenten af 
beskyttelseshandskerne og skal overholdes.  

Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller anbefales under 
opfyldning · Kropsbeskyttelse: Beskyttende arbejdstøj  

9. Fysiske og kemiske egenskaber  

· Generelle oplysninger  

Form: Flydende 
Farve: Klar 
Lugt : Karakteristisk 

Ændring i form  
Smeltepunkt/Smelteområde: Ubestemt.  

 Kogepunkt / område :  Ubestemt.  
· Dryppunkt:  

Flydepunkt -25°C 

Flammepunkt : > 101°C 
Antændelsestemperatur: 200°C 
Selvantændelse: Produktet er ikke selvantændeligt. 
Eksplosionsfare: Produktet udgør ingen eksplosionsfare. 

· Densitet ved 20°C: 0.876 g/cm³ 

Opløselighed i / Blandbarhed med 
vand: Ikke blandbar eller vanskelig at blande. 

· Viskositet ved  40°C 68,0 mm²/s 

Indhold af opløsningsmidler:  
Organiske opløsningsmidler: 0.0% 

 
 
10 Stabilitet og reaktivitet  

Termisk nedbrydning / forhold der bør undgås:  
For at undgå termisk nedbrydning må præparatet ikke overophedes.  

· Farlige reaktioner Reagerer med stærkt oxiderende midler.  
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.  

 
11. Toksikologiske oplysninger  

Akut giftighed:  
Primær irriterende virkning:  
på huden: Ingen irritationsvirkning.  
på øjne: Ingen irritationsvirkning.  
Sensitisation: Ingen kendte 
sensitiseringsvirkninger.  
Yderligere oplysninger:  
Produktet er ikke underlagt klassificering iht. beregningsmetoden for Generelle EU 
retningslinjer for klassificering af præparater som udgivet i den seneste version.  
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Når produktet anvendes og håndteres i henhold til specifikationerne, har det ingen skadelige 
virkninger efter vores erfaring og de oplysninger, der er forelagt os.  

 

12 Oplysninger om økologi  

· Oplysninger om udkadeliggørelse (persistens og nedbrydelighed): 
Yderligere oplysninger: Produktet er svært bio-nedbrydeligt.  
Generelle noter:  
Vand fareklasse 2 (tysk regel) (Selv-vurdering): skadeligt for vand. Produktet må ikke 
komme i grundvandet, vandløb eller kloaksystem.  
Fare for drikkevand selv ved små mængder lækage til jorden.  

 

13  Affaldshåndtering  

Produkt:  
Anbefaling:  
 
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Produktet må ikke kommes i 
kloaksystemet.  

· Europæisk affaldskatalog  
130110  mineralbaserede ikke-klorinerede hydrauliske olier  

Urenset emballage:  
Anbefaling: Bortskaffelse skal foregå iht. officielle regler.  

14 Transportoplysninger  

Landtransport ADR/RID   (over grænser)  
ADR/RID klasse - 

Maritim transport IMDG:  
IMDG klasse: - 
Marineforurener: Nej  

Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:  
ICAO/IATA klasse: - 

 
 

15 Oplysninger om regulering  

Mærkning iht. EU retningslinjer:  
Generelle sikkerhedsregler skal iagttages ved håndtering af kemikalier.  
Produktet er ikke underlagt identifikationsregler iht. EU direktiver og Forordning om 
farlige materialer (tysk GefStoffV).  

Nationale regler:  

· Vandfareklasse: Vandfareklasse 2 (Selv-vurdering): skadeligt for vand.  
 

16. Andre oplysninger  
Disse oplysninger er baseret på vores aktuelle viden. De udgør dog ikke en garanti for 
nogen specifik produktfunktion og udgør ikke et juridisk gældende kontraktligt forhold.  

Departement der udsteder MSDS: 
Produktsikkerhedsdepartementet. Kontakt 
Produktsikkerhedsdepartementet.  
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· Kilder  
67/548/EEC - Direktiv om farlige stoffer  
99/45/EEC - Direktiv om farlige præparater  
91/155/EEC & 2001/58/EEC - Direktiv om 

sikkerhedsdatablade · * Data sammenlignet med tidligere 
version ændret.  
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