
 

Stenbro Allé 8                                      Tlf. +45 75 38 39 22                      e-mail:   interflux@interflux.dk 

DK-6650 Brørup                  Fax +45 75 38 39 24                     Internet: www.interflux.dk 
Side 1 af 3  

 

SIKKERHEDSDATABLAD 
 
                

01. Identifikation 
 
Produktnavn: TERMOFLUID 40B 
   

Produkttype: Speciel temperaturstabil kædeolie til ERSA loddesystemer. 

   

Varenummer: EM6OXEL24-0.5/0.1   PR:nr: ikke anmeldt 
   
         

02. Sammensætning 
 

Cas-nr Stofnavn   Vægt % Klassificering/Grænser 
 
- Kombination af hydrocarboner, syntetiske estere og additiver. 
 
Produktets fuldstændige recept er streng fortrolig og kan kun udleveres til læge eller medicinsk institution, 
som behandler oplysningerne konfidentielt. 
         

03. Fareidentifikation 
 

Mennesker:  Kan virke irriterende i øjnene. 
 

Indånding:  P.gr.a produktets ringe flygtighed - intet specielt at bemærke ved normal brug. 

Hudkontakt:  Kan irritere huden ved langvarig berøring. 

Øjenkontakt: Kan irriterer øjnene. 

Indtagelse:  Kan give mavesmerter, opkastning og diarré. 
 

Miljøet:  Der forventes ingen høj akut toxicitet. 
 

Fysiske/kemiske farer: - 

          

04. Første hjælp Søges lægehjælp, medbringes dette sikkerhedsdatablad. 
 

Ved indånding: Søg frisk luft. 

Ved hudkontakt: Fjern vædet tøj og vask huden grundigt med vand og sæbe. 

Ved øjenkontakt: Skyl grundigt med vand og kontakt læge ved vedvarende ubehag. 

Ved indtagelse: Drik store mængder vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge. 
         

05. Forholdsregler ved brand 
 

Brandfare:  Produktet er ikke brandfarligt, men kan brænde.  
 

Slukningsmidler: Anvend kulsyre, pulver eller skum - anvend ikke vandstråle. 

 

Særlige risici: Ingen særlige. 

 

Særlige værnemidler: Røgdykkerudstyr. 
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TERMOFLUID 40B 
         

06. Forholdsregler ved udslip og uheld.     ULYKKE: RING 112 

 
Værnemidler: se under pkt. 8 - eksponeringskontrol. 
 

Miljøbeskyttelse: Undgå at spild kommer i vandløb. 
 

Opsamling:  Spild suges op i væskeabsorberende materiale. PAS PÅ GLATTE GULVE.  
 

Bortskaffelse: Opsamlet spild behandles som kemikalieaffald. 
         

07. Håndtering og opbevaring 
 

Håndtering:  Normal hygiejne ved omgang med kemikalier iagttages. 
 

Opbevaring:  Opbevares bedst i originale emballage. 
 

Opbevaringskrav: Ingen specielle. 
         

08. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler. 
 
Undgå at spise, drikke og ryge under brugen. Ved en arbejdspladsvurdering skal sikres, at ansatte ikke er 
udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets 
bekendtgørelse om arbejdets udførelse). 
 

Grænseværdier: - 
 

Åndedrætsværn: Ikke nødvendig ved normal omgang med produktet. 
 

Hudbeskyttelse: Brug evt. beskyttelsehandsker ved håndtering. 
 

Øjenbeskyttelse: Ved fare for stænk i øjnene bør benyttes beskyttelsesbriller. 
         

09. Fysiske og kemiske egenskaber 
 

Udseende/form: Tykflydende, brunlig væske.   

Lugt:  mild   

pH-værdi:  - 

Kogepunkt/interval: - 

Flammepunkt: > 80 
o
C. 

Selvantændelighed: > 300ºC. 

Pour point:  -35ºC  

Explosionsgrænser: - 

Damptryk(20 
o
C): < 1 mBar 

Viskositet (kinematisk): -      

Densitet (20 
o
C): < 0,915 g/ml 

Opløselighed i vand: ublandbar  
         

10. Stabilitet og reaktivitet 
 

Stabilitet:  Produktet er stabilt under normale anvendelsesforhold. 

Undgå:  - 

Farlige reaktioner: Reagerer med stærke oxidationsmidler. 
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TERMOFLUID 40B  
         

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber) 

 

Indåndig:  Ved normal anvendelse anses der ikke at være risiko ved indånding. 

Hudkontakt:  Kan give irrititation ved personer med meget følsom hud.   

Øjenkontakt: Irriterer øjnene ved stænk.     

Indtagelse:  Kan give mavesmerter, opkastning og diarré.   
    

Kroniske langtidsvirkn.: Kan ved langvarig kontakt give ikke-allergisk kontakteksem på huden.  
         

12. Økotoksiske oplysninger  (Miljøoplysninger)  
 

Nedbrydning: Mineralolier er typisk ikke letnedbrydelige.    

Akut fisketoksitet: -   

Risiko for vandmiljø: Der forefindes ingen økotosiske data på produktet - dog forventes mineralolier at 
  være giftige for vandmiljøer.  
         

13. Bortskaffelse 
 

Håndtering:  Spild eller rester bortskaffes til modtagestation for kemikalieaffald.  
  

Affaldsgruppe/-kort: Affaldsgruppe: A Kemikalieaffaldskort: 6,2      EAK-kode: 13 06 01 00  
         

14. Transport 
 

ADR/RID (bil/tog): ikke klassificeret som farligt gods   
 

IMCO - EMS (skib): ikke klassificeret som farligt gods 
         

15. Oplysninger om forskrifter   (Mærkning) 
 

Faresymbol:  intet 
 

Risikosætninger: ingen   

 

Sikkerhedssætninger: ingen  
 

MAL-kode (1993): -  
 
Org. opløsningsmidler: - 
 

Anvendelsesbegrænsn.: Kun til industriel brug. Denne brugsanvisning bør være brugeren bekendt. 
         

16. Øvrig information. 
 
Informationerne i dette sikkerhedsdatablad bygger på leverandøroplysninger og betragtes af os som 
akkurate, pålidelige og up to date. Da vi kan ikke imødegå eller kontrollere de mange forskellige konditioner, 
under hvilke disse oplysninger og produktet kan anvendes, kan vi ikke garantere for anvendeligheden eller 
akkuratessen af denne information eller anvendeligheden af produktet i en hvilken som helst situation. 

 

 
Kontaktperson: Leif Fenger  tlf: 75 38 39 22     mobil: 40 32 39 22. 

Alternativt:  ERSA GmbH, Tyskland   Tlf: +49 9342 800 0. 

Revisionsdato: 19.01.2013 Revision nr: 2 Rev. Af: Leif Fenger 


