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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden· 1.1 Produktidentifikator· Handelsnavn: Pallmann Outdoor Oil 1K Color· PR-nummer: - · 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes· AnvendelsessektorSU19   Bygge- og anlægsarbejdeSU22   Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser,håndværkere)Kun til professionel forarbejdning.· Produktkategori PC9a   Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere· Stoffets/præparatets anvendelse 1K-terrasseolie på opløsningsmiddelbasis til træimprægnering udendørs· 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet· Producent/leverandørPALLMANN GmbHIm Kreuz 6D-97076 WürzburgTel. +49 (0)931-27964-0Fax +49 (0)931-27964-50· For yderligere information:Uzin Utz Danmark ApSKongelundsvej 2942770 KastrupTlf.: +45 25 84 80 03E-Mail: msds.info@uzin-utz.com· 1.4 Nødtelefon:Ved uheld: Kontakt læge/skadestue. Medbring sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse tilGiftinformationscentralen, BispebjergHospital, tlf.: 35 31 60 60Transportulykker: +49 (0)621 60 43 333PUNKT 2: Fareidentifikation· 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008GHS02 flammeFlam. Liq. 2 H225 Meget brandfarlig væske og damp.GHS07STOT SE 3 H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.· 2.2 Mærkningselementer· Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.· Farepiktogrammer GHS02, GHS07· Signalord Fare· Farebestemmende komponent(er) til etikettering:naphtha (råolie), hydroafsvovlet tungnaphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung (Fortsættes på side 2) DK 
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· FaresætningerH225 Meget brandfarlig væske og damp.H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.· SikkerhedssætningerP210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygningforbudt.P261 Undgå indånding af damp.P273 Undgå udledning til miljøet.P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse.P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.· Yderligere oplysninger:EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.EUH208 Indeholder Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, Benzotriazole derivative,phthalsyreanhydrid. Kan udløse allergisk reaktion.· 2.3 Andre farerAfslibnings støv fra oxygen-tørrende systemer kan være årsag til spontan selvantændelse. Fare for ild! (sekapitel 5, 7, 10, 13).· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering· PBT: Ikke relevant.· vPvB: Ikke relevant.PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer· 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger· Beskrivelse: Opløsningsmiddelblanding med tilsætninger· Farlige indholdsstoffer:CAS: 64742-82-1Reg.nr.: 01-2119471843-32 naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  STOT SE 3, H336;Aquatic Chronic 3, H412 25-50%CAS: 64742-48-9EINECS: 265-150-3Reg.nr.: 01-2119463258-33 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  STOT SE 3, H336 25-50%CAS: 41556-26-7 Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;  Skin Sens. 1,H317 <1%CAS: 104810-47-1 Benzotriazole derivative Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Sens. 1, H317 <1%CAS: 85-44-9EINECS: 201-607-5Reg.nr.: 01-2119457017-41 phthalsyreanhydrid Resp. Sens. 1, H334;  Eye Dam. 1, H318;  Acute Tox. 4, H302;Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 <0,5%· Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger· Efter indånding:Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.· Efter hudkontakt: Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.· Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.(Fortsættes på side 3) DK 
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· Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkedeDer står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendigVed indtagelse eller opkastning er der fare for at produktet kommer i lungen.PUNKT 5: Brandbekæmpelse· 5.1 Slukningsmidler· Egnede slukningsmidler:CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle elleralkoholbestandigt skum.· Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Vand i fuld stråle.· 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Kan danne eksplosive gas-luft-blandinger.· 5.3 Anvisninger for brandmandskab· Særlige værnemidler: Bær åndedrætsværn.· Yderligere oplysningerAfslibnings støv fra oxygen-tørrende systemer kan være årsag til spontan selvantændelse. Fare for ild! Efterfærdiggørelse af afslibningen, opfugtes afslibningsstøvet med vand og bortskaffes i tæt forseglet beholder.PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld· 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurerHold antændelige kilder borte.Sørg for tilstrækkelig udluftning.· 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.· 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.Sørg for tilstrækkelig udluftning.· 6.4 Henvisning til andre punkterInformation 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 håndteringBrug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.Undgå kontakt med øjne og hud.Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:Afslibnings støv fra oxygen-tørrende systemer kan være årsag til spontan selvantændelse. Fare for ild! Efterfærdiggørelse af afslibningen, opfugtes afslibningsstøvet med vand og bortskaffes i tæt forseglet beholder.Hold antændelige kilder borte – ingen rygning.Træf forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.· 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed· Opbevaring:· Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares på et køligt sted.· Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere. (Fortsættes på side 4) DK 
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Beskyttes mod varme og direkte sollys.· 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:Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skalovervåges.· 8.2 Eksponeringskontrol· Personlige værnemidler:· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.Undgå kontakt med øjne og hud.Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler.Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.· Åndedrætsværn:Ikke påkrævet ved god udluftning (f. eks. gennemtræk eller udsugning).Ved længere varende arbejde (over 1 time) i lukkede rum med ingen eller kun svag luftskifte krævesåndedrætsværn.I tilfælde af sprøjte påførelse, skal der anvendes passende certificeret åndedrætsværn (f.eks. halvmaske medA1P2 filter eller frisk luft forsynende åndedrætsværn).· Håndbeskyttelse:Der skal benyttes handsker af et stabilt materiale (f.eks. nitril) – om nødvendigt med tekstil påindersiden, der gør handskerne behageligere at have på.· Handskemateriale:ButylgummiNitrilgummiAnbefalet materialetykkelse: ≥  0,5 mm· Handskematerialets gennemtrængningstidHos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde· Øjenbeskyttelse:Tætsluttende beskyttelsesbriller  (EN 166)Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk (EN 166).PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber· Generelle oplysninger· Udseende:Form: FlydendeFarve: Forskellig, alt efter indfarvning· Lugt: Opløsningsmiddelagtig· Lugttærskel: Ikke bestemt.· pH-værdi: Ikke bestemt. (Fortsættes på side 5) DK 
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· TilstandsændringSmeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ikke bestemt.· Flammepunkt: 20 °C· Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.· Antændelsespunkt: 240 °C· Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.· Selvantændelsestemperatur: Afslibnings støv fra oxygen-tørrende systemer kan væreårsag til spontan selvantændelse. Fare for ild! (se kapitel5, 7, 10, 13).· Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.· Eksplosionsgrænser:Nedre: 0,6 Vol %Øvre: 7,0 Vol %· Damptryk ved 20 °C: 8 hPa· Densitet ved 20 °C: 0,86 g/cm³· Relativ massefylde: Ikke bestemt.· Dampmassefylde: Ikke bestemt.· Fordampningshastighed Ikke bestemt.· Opløselighed i/blandbarhed medvand: Ikke eller kun lidt blandbar.· Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.· Viskositet:dynamisk: Ikke bestemt.kinematisk ved 20 °C: 16 s (DIN 53211/4)· 9.2 Andre oplysninger Der står ingen yderligere, relevante informationer tilrådighed.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 reaktionerAfslibnings støv fra oxygen-tørrende systemer kan være årsag til spontan selvantændelse. Fare for ild! Efterfærdiggørelse af afslibningen, opfugtes afslibningsstøvet med vand og bortskaffes i tæt forseglet beholder.· 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 toksicitetKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:CAS: 64742-48-9 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tungOral LD50 >5.000 mg/kg (rat) (Fortsættes på side 6) DK 
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Dermal LD50 >3.000 mg/kg (rabbit)· Primær irritationsvirkning:· Hudætsning/-irritation Svag irriterende virkning muligt.· Alvorlig øjenskade/øjenirritationKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibiliseringKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Yderligere toksikologiske oplysninger:Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige klassificeringsdirektiv forpræparater” i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:Vedvarende og gentagen hudkontakt medfører affedtning og kan føre til ikkeallergiske hudskader(kontaktdermatitis) og/eller skadestofreceptionerKan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.· CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)· KimcellemutagenicitetKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Kræftfremkaldende egenskaberKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· ReproduktionstoksicitetKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Enkel STOT-eksponeringKan forårsage sløvhed eller svimmelhed.· Gentagne STOT-eksponeringerKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· AspirationsfareKriterierne 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.· Økotoksicitet· Bemærkning: Skadelig for fisk.· Yderligere økologiske oplysninger:· Generelle anvisninger:skadelig for vandorganismerMå ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.· 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:Produktet indeholder miljøfarlige stoffer.Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.Afslibnings støv fra oxygen-tørrende systemer kan være årsag til spontan selvantændelse. Fare for ild! Efterfærdiggørelse af afslibningen, opfugtes afslibningsstøvet med vand og bortskaffes i tæt forseglet beholder.(Fortsættes på side 7) DK 
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Produktrester bortskaffes efter de lokale bestemmelser.· Urensede emballager:· Anbefaling:Kontaminerede emballager skal tømmes optimalt, så kan efter tilsvarende rensning afleveres somgenbrugsmateriale.PUNKT 14: Transportoplysninger· 14.1 UN-nummer· ADR, IMDG, IATA UN1263· 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)· ADR 1263 MALING, Særlige bestemmelser 640D· IMDG, IATA PAINT· 14.3 Transportfareklasse(r)· ADR, IMDG, IATA· klasse 3 Brandfarlige væsker· Faremærkat 3 · 14.4 Emballagegruppe· ADR, IMDG, IATA II· 14.5 Miljøfarer:· Marine pollutant: Nej· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Brandfarlige væsker· Kemler-tal: 33· EMS-nummer: F-E,S-E· Stowage Category B · 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOLog IBC-koden Ikke relevant.· Transport/yderligere oplysninger:· ADR· Begrænsede mængder (LQ) 5L· Transportkategori 2 · Tunnelrestriktionskode D/E· UN "Model Regulation": UN 1263 MALING, SÆRLIGE BESTEMMELSER640D, 3, IIPUNKT 15: Oplysninger om regulering· 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhedog miljø· Direktiv 2012/18/EU· Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.· Seveso-bestemmelser P5c BRANDFARLIGE VÆSKER· Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 2-krav 5.000 t· Tærskelmængde (tons) for anvendelse af Kolonne 3-krav 50.000 t· Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begrænsninger: 3, 40 (Fortsættes på side 8) DK 
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· Nationale forskrifter:· MAL-Code: 3-5 (1993)· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.PUNKT 16: Andre oplysningerAlle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring afproduktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.· RisikoangivelserH226 Brandfarlig væske og damp.H302 Farlig ved indtagelse.H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.H315 Forårsager hudirritation.H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.H318 Forårsager alvorlig øjenskade.H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.H400 Meget giftig for vandlevende organismer.H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.· Anbefalet indskrænkning af anvendelsen Kun til professionel forarbejdning.· Kontaktperson:Uzin Utz DanmarkTlf.: +45 25 84 80 03E-Mail: msds.info@uzin-utz.com· Forkortelser og akronymer:RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning theInternational Transport of Dangerous Goods by Rail)ICAO: International Civil Aviation OrganisationADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the InternationalCarriage of Dangerous Goods by Road)IMDG: International Maritime Code for Dangerous GoodsIATA: International Air Transport AssociationGHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of ChemicalsEINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical SubstancesELINCS: European List of Notified Chemical SubstancesCAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)Måleteknisk Arbejdshygiejnisk LuftbehovLC50: Lethal concentration, 50 percentLD50: Lethal dose, 50 percentPBT: Persistent, Bioaccumulative and ToxicvPvB: very Persistent and very BioaccumulativeFlam. Liq. 2: Brandfarlige væsker – Kategori 2Flam. Liq. 3: Brandfarlige væsker – Kategori 3Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2Eye Dam. 1: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 1Resp. Sens. 1: Respiratorisk sensibilisering – Kategori 1Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1STOT SE 3: Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering) – Kategori 3Asp. Tox. 1: Aspirationsfare – Kategori 1Aquatic Acute 1: Farlig for vandmiljøet - akut fare for vandmiljøet – Kategori 1Aquatic Chronic 1: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 1Aquatic Chronic 2: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 2Aquatic Chronic 3: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 3  DK 


