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Sikkerhedsdatablad
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*

Versionsnummer 2.0

Revision: 11.09.2020

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/
virksomheden
· 1.1 Produktidentifikator
· Handelsnavn: FELCO FETT 990
· 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarådes
Privat brug af smøremidler og fedtstoffer i åbne systemer
Industriel anvendelse af smøremidler og fedtstoffer i åbne systemer
Professionel brug af smøremidler og fedtstoffer i åbne systemer
Ifølge ATIEL / ATC's generiske eksponeringsscenarier for anvendelsen af smøremidler
(V1.0, 07.01.2013)
Se detaljer om eksponeringsscenarier i bilag
· Stoffets/præparatets anvendelse
Smørefedt
Kun for korrekt håndtering.
· 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
· Producent/leverandør
FELCO SA
Rue des Mélèzes 4
CH-2206 Geneveys-sur-Coffrane
Tel. +41 (0) 32 858 14 11
Fax +41 (0) 32 857 19 30
Mail: info@felco.com
· For yderligere information: Produktsikkerhed tjeneste
· 1.4 Nødtelefon:
Giftlinjen
Ring 82 12 12 12

*

PUNKT 2: Fareidentifikation
· 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Denne substans er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.
· 2.2 Mærkningselementer
· Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke relevant
· Farepiktogrammer Ikke relevant
· Signalord Ikke relevant
· Faresætninger Ikke relevant
· 2.3 Andre farer
· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke relevant.
· vPvB: Ikke relevant.

*

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
· 3.1 Kemisk betegnelse: Stoffer
· CAS-nr. betegnelse
non-hazardous material
DK
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
· Generelle anvisninger: Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
· Efter hudkontakt:
Fjern rester med sæbe og vand.
Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen.
· Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.
· Efter indtagelse: Indhent lægeråd med det samme.
· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
· 5.1 Slukningsmidler
· Egnede slukningsmidler:
Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
· 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 5.3 Anvisninger for brandmandskab
· Særlige værnemidler: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
· 6.1 Personlige sikkerhedsf o ranst alt n inger, personlige værnemidler og
nødprocedurer
Ikke påkrævet.
· 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
· 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opsamles mekanisk.
· 6.4 Henvisning til andre punkter
Der frigøres ingen farlige stoffer.
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
· Opbevaring:
· Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.
· Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.
· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Ingen.
· Opbevaringsklasse: 11
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DK

51.1.1

Side 3/9

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 11.09.2020

Versionsnummer 2.0

Revision: 11.09.2020

Handelsnavn: FELCO FETT 990
(Fortsat fra side 2)

· 7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
*

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
· Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
· 8.1 Kontrolparametre
· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:
Ikke releverant.
· Yderligere anvisninger:
Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
· 8.2 Eksponeringskontrol
· Personlige værnemidler:
· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.
· Åndedrætsværn:
Ikke påkrævet ved god ventilation i rummet.
Åndedrætsværn ved dannelse af aerosol eller tåge: Brug maske med filtertype A2, A2 / P2
eller ABEK.
· Håndbeskyttelse:
Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/
præparatet.
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider,
permeabilitetstal og nedbrydning.
· Handskematerialets gennemtrængningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og
overholde denne.
· Øjenbeskyttelse: Ikke påkrævet.
· Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

*

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
· Generelle oplysninger
· Udseende:
Pasta-agtig
Form:
Lysegrøn
Farve:
· Lugt:
Karakteristisk
· Lugttærskel:
Ikke bestemt.
· pH-værdi:
· Tilstandsændring
Smeltepunkt/frysepunkt:
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Dråbepunkt:

Ikke relevant.
>180 °C
>250 °C (DIN EN ISO 3405)
130 °C

· Flammepunkt:

Ikke relevant.

· Antændelighed (fast stof, luftart):

Stoffet er ikke antændeligt.
(Fortsættes på side 4)
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· Dekomponeringstemperatur:

Ikke bestemt.

· Selvantændelsestemperatur:

Ikke bestemt.

· Eksplosive egenskaber:

Produktet er ikke eksplosivt.

· Eksplosionsgrænser:
Nedre:
Øvre:

Ikke bestemt.
Ikke bestemt.

· Damptryk:

Ikke relevant.

· Densitet ved 20 °C:
· Relativ massefylde:
· Dampmassefylde:
· Fordampningshastighed

0,83 g/cm³ (ASTM D 4052)
Ikke bestemt.
Ikke relevant.
Ikke relevant.

· Opløselighed i/blandbarhed med
vand:

Uopløselig.

· Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.
· Viskositet:
· dynamisk:
· kinematisk:
· 9.2 Andre oplysninger

NLGI 2
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Der står ingen yderligere, relevante informationer
til rådighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 10.2 Kemisk stabilitet
· Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås
Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
· 10.3 Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
· 10.4 Forhold, der skal undgås
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 10.5 Materialer, der skal undgås:
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
· 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
· Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
· Primær irritationsvirkning:
· Hudætsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
· Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
(Fortsættes på side 5)
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· Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
· CMR-vir kninger (kræ ftfremkaldende egenskaber, mutagenicit et og
reproduktionstoksicitet)
· Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
· Kræftfremkaldende egenskaber
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
· Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
· Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
· Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.
· Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
· 12.1 Toksicitet
· Toksicitet i vand: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 12.2 Persistens og nedbrydelighed
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· 12.4 Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· Yderligere økologiske oplysninger:
· Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 1 (ifølge tillæg 1 AwSV): svagt vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større
mængder.
· 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke relevant.
· vPvB: Ikke relevant.
· 12.6 Andre negative virkninger
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse
· 13.1 Metoder til affaldsbehandling
· Anbefaling:
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
Kontaktér producenten eller genbrugsstationer vedrørende genbrug.
· Europæisk affaldskatalog
12 01 12* Brugt voks og fedt
(Fortsættes på side 6)
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· Urensede emballager:
· Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger
· 14.1 UN-nummer
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

· 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
Ikke relevant
· 14.3 Transportfareklasse(r)
· ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
· klasse

Ikke relevant

· 14.4 Emballagegruppe
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

Ikke relevant

· 14.5 Miljøfarer:
· Marine pollutant:

Nej

· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for
brugeren

Ikke relevant.

· 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til
Ikke relevant.
MARPOL og IBC-koden
· UN "Model Regulation":

*

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
· 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn
til sikkerhed, sundhed og miljø
· Direktiv 2012/18/EU
· Navngivne farlige stoffer - BILAG I Stoffet er ikke optaget i listen.
· Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk
og elektronisk udstyr - Bilag II
Stoffet er ikke optaget i listen.
· MAL-Code: 00-1
· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemikaliesikkerhedsvurdering er udført.

*

PUNKT 16: Andre oplysninger
Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen
tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
Klassificeringen af blandingen blev foretaget ved beregning i overensstemmelse med
reglerne i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008.
Der kræves ingen særlige træningsinstruktioner til beskyttelse af menneskers sundhed og
miljø.
· Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
(Fortsættes på side 7)
DK

51.1.1

Side 7/9

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31
Trykdato: 11.09.2020

Versionsnummer 2.0

Revision: 11.09.2020

Handelsnavn: FELCO FETT 990
(Fortsat fra side 6)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Dataene ændret i forhold til tidligere version

Bilag: Eksponeringsscenarie 1
· Forkortet betegnelse for eksponeringsscenariet
Industriel anvendelse af smøremidler og fedtstoffer i åbne systemer
· Anvendelsessektor
SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter
på industrianlæg
· Produktkategori PC24 Smøremidler, fedt og løsnemidler
· Proceskategori
PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC7 Industriel sprøjtning
PROC8b Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på dedikerede anlæg
PROC9 Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje,
herunder vejning).
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og hældning.
· Miljøfrigivelseskategori
ERC4 Anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof på et industrianlæg (ingen
inkludering i eller på artikler)
· Beskrivelse af de af eksponeringsscenariet omfattede aktiviteter/processer
Se afsnit 1 i bilaget til sikkerhedsdatabladet.
· Anvendelsesbetingelser
· Varighed og hyppighed 5 arbejdsdage/uge.
· Fysiske parametre
· Fysisk tilstand Flydende
· Stoffets koncentration i blandingen Stoffet er hovedbestanddel.
· Yderligere brugsbetingelser
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på miljøeksponeringen
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på brugereksponeringen Ikke påkrævet.
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på brugereksponeringen under
produktets brugsvarighed
Ikke anvendelig
· Tiltag til risikostyring
· Arbejdstagerbeskyttelse
· Organisatoriske beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tekniske beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Personlige beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag til brugerbeskyttelse Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag til beskyttelse af miljøet
· Luft Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Vand Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag vedr. bortskaffelse Kontrollér, at affaldet bliver samlet og holdt tilbage.
· Bortskaffelsesprocedurer Produktrester bortskaffes med husholdningsaffaldet.
· Affaldstype Delvist tomme og ikke rengjorte beholdere
(Fortsættes på side 8)
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· Eksponeringsprognose
· Bruger Ikke relevant for dette eksponeringsscenarie.
· Retningslinjer for professionelle brugere af kemikalier (downstream users)
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Bilag: Eksponeringsscenarie 2
· Forkortet betegnelse for eksponeringsscenariet
Professionel brug af smøremidler og fedtstoffer i åbne systemer
· Anvendelsessektor
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser,
tjenesteydelser, håndværkere)
· Produktkategori PC24 Smøremidler, fedt og løsnemidler
· Proceskategori
PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser.
PROC8a Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikke-dedikerede
anlæg.
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriel sprøjtning
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og hældning.
· Miljøfrigivelseskategori
ERC8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i
eller på artikler, indendørs)
ERC8d Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i
eller på artikler, udendørs)
· Beskrivelse af de af eksponeringsscenariet omfattede aktiviteter/processer
Se afsnit 1 i bilaget til sikkerhedsdatabladet.
· Anvendelsesbetingelser
· Varighed og hyppighed 5 arbejdsdage/uge.
· Fysiske parametre
· Fysisk tilstand Flydende
· Stoffets koncentration i blandingen Stoffet er hovedbestanddel.
· Yderligere brugsbetingelser
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på miljøeksponeringen
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på brugereksponeringen Ikke påkrævet.
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på brugereksponeringen under
produktets brugsvarighed
Ikke anvendelig
· Tiltag til risikostyring
· Arbejdstagerbeskyttelse
· Organisatoriske beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tekniske beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Personlige beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag til brugerbeskyttelse Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag til beskyttelse af miljøet
· Luft Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Vand Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag vedr. bortskaffelse Kontrollér, at affaldet bliver samlet og holdt tilbage.
· Bortskaffelsesprocedurer Produktrester bortskaffes med husholdningsaffaldet.
· Affaldstype Delvist tomme og ikke rengjorte beholdere
(Fortsættes på side 9)
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· Eksponeringsprognose
· Bruger Ikke relevant for dette eksponeringsscenarie.
· Retningslinjer for professionelle brugere af kemikalier (downstream users)
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

Bilag: Eksponeringsscenarie 3
· Forkortet betegnelse for eksponeringsscenariet
Privat brug af smøremidler og fedtstoffer i åbne systemer
· Anvendelsessektor
SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger / den almindelige
offentlighed / forbrugerne
· Produktkategori PC24 Smøremidler, fedt og løsnemidler
· Miljøfrigivelseskategori
ERC8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i
eller på artikler, indendørs)
ERC8d Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjælpestof (ingen inkludering i
eller på artikler, udendørs)
· Beskrivelse af de af eksponeringsscenariet omfattede aktiviteter/processer
Se afsnit 1 i bilaget til sikkerhedsdatabladet.
· Anvendelsesbetingelser
· Varighed og hyppighed 5 arbejdsdage/uge.
· Fysiske parametre
· Fysisk tilstand Flydende
· Stoffets koncentration i blandingen Stoffet er hovedbestanddel.
· Yderligere brugsbetingelser
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på miljøeksponeringen
Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på brugereksponeringen Ikke påkrævet.
· Yderligere brugsbetingelser med indflydelse på brugereksponeringen under
produktets brugsvarighed
Ikke anvendelig
· Tiltag til risikostyring
· Arbejdstagerbeskyttelse
· Organisatoriske beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tekniske beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Personlige beskyttelsestiltag Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag til brugerbeskyttelse Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag til beskyttelse af miljøet
· Luft Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Vand Der kræves ingen særlige forholdsregler.
· Tiltag vedr. bortskaffelse Kontrollér, at affaldet bliver samlet og holdt tilbage.
· Bortskaffelsesprocedurer Produktrester bortskaffes med husholdningsaffaldet.
· Affaldstype Delvist tomme og ikke rengjorte beholdere
· Eksponeringsprognose
· Bruger Ikke relevant for dette eksponeringsscenarie.
· Retningslinjer for professionelle brugere af kemikalier (downstream users)
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
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