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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

ABM75

1.1. Produktidentifikator

NY1X-75A6-GCNC-VYW0UFI:

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Barriere (tætningsmiddel)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Hottinger Brüel & KjaerVirksomhed:

Gade: Im Tiefen See 45

By: D-64293 Darmstadt

Telefon: +49 (0)6151 803-0

www.hbm.comInternet:

support@hbm.comInformationsgivende afdeling:

+45 72 54 40 001.4. Nødtelefon:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].

2.2. Mærkningselementer

Øvrige råd

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Andre informationer

Blandingen indeholder ingen ingredienser, som er sundheds- eller miljøfarlige ifølge forordning (EF) nr. 

1272/2008, er tilordnet en fællesskabs- arbejdspladsgrænseværdi, er PBT / vPvB klassificeret eller er opført i 

kandidatlisten.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. 

Giv aldrig noget i munden på en bevidstløs person eller ved forekommende kramper. 

Ved bevidstløshed og fungerende vejrtrækning læg personen i aflåst sideleje og indhent lægeligt råd.

Generelt råd

Før de berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Hvis det indåndes

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. 

Vask ikke med: Opløsningsmidler/Fortyndinger. 

Opsøg læge ved hudreaktioner.

I tilfælde af hudkontakt
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Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand. I tilfælde af øjenirritation skal der opsøges en 

øjenlæge.

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastning. Ring til læge i tilfælde af ubehag.
Ved indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen oplysninger.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Egnede slukningsmidler

Hel vandstråle

Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Der foreligger ingen oplysninger.

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp 

den på en fornuftig afstand.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Der foreligger ingen oplysninger.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Generelle oplysninger

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling.

Andre oplysninger

Sikker håndtering: se punkt 7

Personlige værnemidler: se punkt 8

Destruktion: se punkt 13

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Der må ikke spises, 

drikkes eller ryges under brugen. Personlige værnemidler: se punkt 8 

Beholderen må ikke tømmes med tryk. Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.

Sikkerhedsinformation
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Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Andre informationer

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Skal opbevares i henhold til: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Information om fælleslagring

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Yderligere information om opbevaringsforhold

7.3. Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Der foreligger ingen oplysninger.

Øvrige råd-Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Specielle tekniske sikkerhedsforholdsregler er ikke påkrævet.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. 

Der må ikke spises eller drikkes under brugen. 

Opstil og respekter husbeskyttelsesplan!

Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet. 

Brug særligt arbejdstøj.

Hygiejniske foranstaltninger

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Beskyttelse af øjne/ansigt

 Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet.

Håndværn

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Hudværn

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

Åndedrætsværn

Der kræves ingen særlige forholdsregler. 

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet

fastTilstandsform:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
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Farve: mørkegrøn

ParaffinLugt:

Metode

pH-værdien: ikke relevant

Tilstand-ændringer

ikke bestemtSmeltepunkt/frysepunkt:

ikke bestemtKogepunkt eller begyndelseskogepunkt og 

kogepunktsinterval:

ikke bestemtSublimeringstemperatur:

ikke bestemtBlødgørelsespunkt:

ikke bestemtPourpoint:

ikke bestemt:

> 100 °CFlammepunkt:

Selvopretholdende brændbarhed: Ingen data disponible

Antændelighed

ikke bestemtfast/flydende:

ikke bestemtgas:

Produktet er ikke: Eksplosiv

Eksplosive egenskaber

ikke bestemtLaveste Eksplosionsgrænser:

ikke bestemtHøjeste Eksplosionsgrænser:

> 200 °CSelvantændelsestemperatur:

Selvantændelsestemperatur

ikke relevantfast stof:

uden betydninggas:

ikke bestemtDekomponeringstemperatur:

ikke bestemt

Oxiderende egenskaber

Damptryk:

  (ved 20 °C)

ikke relevant

Damptryk:

  (ved 50 °C)

ikke relevant

Massefylde (ved 20 °C): 1,12 g/cm³ DIN 53217

Vægtfylde: ikke relevant

Vandopløselighed: Stoffet er ikke vandopløseligt.

Opløselighed i andre opløsningsmidler

ikke bestemt

ikke bestemtFordelingskoefficient n-oktanol/vand:

Viskositet/dynamisk:

  (ved 20 °C)

ikke relevant

Viskositet/kinematisk:

  (ved 50 °C)

ikke relevant

Udløbstid:

  (ved 23 °C)

ikke relevant

Relativ dampmassefylde: ikke relevant

Fordampningshastighed: ikke relevant

ikke bestemtSeparationstest af opløsningsmidler:
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ikke bestemtOpløsningsmiddeldampe:

9.2. Andre oplysninger

ikke bestemtIndhold af fast stof:

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

10.2. Kemisk stabilitet

Substansen er kemisk stabil under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

Der foreligger ingen oplysninger.

10.4. Forhold, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.5. Materialer, der skal undgås

Der foreligger ingen oplysninger.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Der foreligger ingen oplysninger.

Yderligere information

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Toksikokinetik, stofskifte og fordeling

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Irriterende og ætsende virkninger

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

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.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Efter øjenkontakt:

Irriterer øjnene. (reversibel.)

Praktiske erfaringer

Andre informationer

Der foreligger ingen data for blandingen. 

Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]. 

Henvisning til andre punkter: 2, 3
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PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

Der foreligger ingen oplysninger.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Der foreligger ingen oplysninger.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da 

ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Der foreligger ingen oplysninger.

12.7. Andre negative virkninger

Der foreligger ingen data for blandingen. 

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

Andre informationer

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Destrueres efter gældende bestemmelser.

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
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14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer: Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljøfarer

NejMILJØFARLIGT: 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Andre oplysninger

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 

og miljø

EU oplysninger om regulering

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU 

(SEVESO III):
Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

National regulativ information

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om 

beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF). Iagttag 

beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af 

arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer 

(92/85/EØF).

Beskæftigelsesbegrænsning:

- - ikke skadeligt for vandVandfareklasse (D):

Andre informationer

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Stofsikkerhedsvurdering er ikke nødvendig for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 3,4,7,9,10,14.

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets 

egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af 

gældende love og bestemmelser.

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)
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