SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til EU-direktiv 1907/2006

Bordolie
Udstedelsesdato: 27/11/2017

Revisionsdato: 27/11/2017

1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:
Produktidentifikator:

Linoliebaseret træolie til Fødevarekontaktmaterialer.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser der frarådes:
Tørrende olie til behandling af træprodukter (fx skærebræt, køkkenbord, frugtskål mm) som kan tænkes at komme i
kontakt med fødevare. Bruges ikke i madlavning.
Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:
Farvefabrikken Skovgaard & Frydensberg
Gadestævnet 6-8
2650 Hvidovre
Tlf: 36 75 32 22
e-mail: farve@skovfryd.dk
Nødtelefonnummer:

Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

2. Fareidentifikation:
Klassificering af stoffet/blandingen:
Ingen
Mærkningselementer:
P501 :
Indeholdet/beholderen bortskaffes i overenstemmelse med lokale regler
EUH208:
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Faresymbol(er): Ingen.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:
Kemisk natur: Blanding baseret på linolie.
Komponent
Linolie

CAS nr.
8001-26-1

EINECS nr.
232-278-6

Vægt %
>50%

Fare Symbol

CLP-klassifikation

Indeholder ingen komponenter som skal videregives i henhold til de gældende regler.
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4. Førstehjælpsforanstaltninger:
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:
Generelt:
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er
bevidstløs eller har kramper.
Indånding:

Øjenkontakt:
Hudkontakt:
Indtagelse:

Det er et produkt som ikke indeholder stoffer som er klassificeret som farlige ved indånding, skulle
der alligevel opstå symptomer på forgiftning, skal patienten flyttes til frisk luft. Ved symptomer
kontaktes læge.
Skyl STRAKS med rigelige mængder vand indtil irritationen ophører. Spil øjet godt op. Ved
vedvarende irritation opsøges læge.
Huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Forurenede klæder fjernes.
Skyl munden og drik 1 - 2 glas vand i små slurke. Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning
indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg OMGÅENDE læge.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:
Indtagelse:
Indtagelse kan forårsage mavesmerter, opkastning og diarré.
Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:
Ingen data tilgængelige.

5. Brandbekæmpelse:
Slukningsmidler:
Anvend pulver, skum, sand, jord eller CO2.
Uegnede slukningsmidler:
Undgå brug af direkte vandstråle.
Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen:
Selvopvarmende, kan selvantænde. Spild, brugte klude mv opbevares i brandsikker lufttæt beholder, og vædes i vand.
Farlige forbrændingsprodukter: Kan ved brand danne farlige røggasser.
Anvisninger for brandmandskab:
Anvend fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn. Udsatte beholdere afkøles med vand. Undgå
indånding af dampe og røggasser.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedure:
Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Undgå større udslip til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller
andre vandveje informeres de lokale myndigheder.
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:
Spildet opsamles med egnet absorberende middel til egnede affaldsbeholdere.
Oprensning: brug så vidt muligt brun sæbe eller andre rengøringsmidler, opløsningsmidler kan bruges, men bør
undgås.
Henvisning til andre punkter:
For bortskaffelse, se afsnit 13.
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7. Håndtering og opbevaring:
Forholdsregler for sikker håndtering:
Brugte klude kan selvantænde, og lægges derfor i en lufttæt beholder eller spand fyldt med vand!
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
Opbevares i tæt lukket originalemballage, i skygge og tørt. Utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler,
medicin foderstoffer og lign.
Særlige anvendelser:
Ingen data angivet.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:
Tekniske foranstaltninger:
Sørg for adgang til rindende vand og øjenskyller i arbejdsområdet, samt
ventilation.
Kontrolparametre:
At. grænseværdi:
Ingen fastsat.
DNEL/PNEC:
Ingen CSR.
Grænseværdier i henhold til bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011:
Ingen fastsat
Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:
Åndedrætsværn:
Åndedrætsværn normalt ikke påkrævet.
Beskyttelse af hænder:
Anvend egnede beskyttelseshandsker (fx. nitrilgummi). Handsker skal vælges i samråd med handskeleverandøre med
oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på den aktuelle arbejdsplads.
Beskyttelse af øjne/ansigt:
Sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk i øjnene.
Beskyttelse af huden:
Anvend evt. særligt arbejdstøj.
Arbejdshygiejne:
Vask hænder efter endt arbejde.

9. Fysisk- kemiske egenskaber:
Generel information:
Fysisk tilstand:
Væske
Farve:
Gennemsigtig gullig
Oplysninger vedr. sundhed, sikkerhed og miljø:
Flammepunkt:
>200 Co
Viskositet, kinematisk:
> 22 mm2/s
Opløselighed:
Uopløselig i vand - opløselig i aromatiske opløsningsmidler, eller i vand med sæbe.
Vægtfylde:
0,837
Andre oplysninger:
Ingen data tilgængelige.

10. Stabilitet og reaktivitet:
Kemisk stabilitet:
Reaktivitet:
Forhold, der skal undgås:
Risiko for farlige reaktioner:
Materialer, der skal undgås:
Farlige nedbrydningsprodukter:

Stabilt under anbefalede opbevaringsforhold.
Ingen data tilgængelige.
Klude kan selvantænde. Klude bortskaffes i lufttæt beholder eller dækkes med vand.
Ingen data tilgængelige.
Undgå kontakt med oxiderende materialer.
Ingen data tilgængelige.
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11. Toksikologiske oplysninger:
Akut toksicitet:
Indånding:
Øjenkontakt:
Hudkontakt:
Indtagelse:

Ingen data tilgængelige.
Ingen data tilgængelige
Kan forårsage irritation og rødme.
Kan forårsage irritation
Indtagelse kan forårsage mavesmerter, og diarré.

12. Miljøoplysninger:
Toksicitet:
Ingen data tilgængelige.
Mobilitet i jord:
Produktet er uopløseligt i vand.
Persistens og nedbrydelighed:
Ingen data tilgængelige.
Bioakkumulationspotentiale:
Ingen data tilgængelige.
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
Ingen data tilgængelige.
Andre negative virkninger:
Ingen data tilgængelige.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Undgå udslip til kloakker, afløb og vand-, jordmiljøet. Ved forurening af kloakker, offentlige afløb, åer, søer eller andre
vandveje, informeres de lokale miljømyndigheder.

13. Forhold vedr. bortskaffelse:
Metoder til affaldsbehandling:
Produktet er ikke farligt affald i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Det anbefalers, at spild og affald bortskaffes via
den lokale/kommunale affaldsordning
Kemikalieaffaldsgruppe:
EAK-kode:
H
08 01 12
H/Z
15 02 03 (Absorptionsmidler forurenet med produktet)
Bemærk! Brugte klude kan selvantænde, og lægges derfor i en lufttæt beholder eller spand fyldt med vand!

14. Transportoplysninger:
Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID).
14.1. UN-nr.: Ingen.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ingen.
14.3. Transportfareklasse(r): Ingen.
14.4. Emballagegruppe: Ingen.
14.5. Miljøfarer: Ingen.
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke relevant.

15. Oplysninger om regulering:
Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:
Nationale bestemmelser:
Anvendelsesbegrænsninger:
Ingen
Kemikaliesikkerhedsvurdering:
Ingen data tilgængelige.
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16. Andre oplysninger:
Yderligere oplysninger:
Produktet skal ikke anmeldes til Produktregistret, da det ikke er omfattet af reglerne for anmeldelse.
Forkortelser:
At. = Arbejdstilsynet
CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet
CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport)
DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau)
PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig)
PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration)
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende)
Rådgivning om oplæring/instruktion:
Produktet må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til
indholdet i dette sikkerhedsdatablad.

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.
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