
Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning
HUILE ESTER 160PZ-CP2931AH

Udarbejdet i henhold til EU-direktiv 1907/2006/EF bilag II.

1 Identifikation af stoffet/materialet

Produktets handelsnavn HUILE ESTER 160PZ-CP2931AH
Firma CPI Engineering Services

2300 James Savage Rd.
Midland, MI 48642
Phone: 989-496-3780
Fax: 989-496-0316

Mail-kontakt EUSDS@lubrizol.com

CAS-nummer Ikke anvendeligt til blandinger. 

Synonymer Ingen. 

Preparation/Revision Date 23 december 2009 

Fælles/kemisk navn Blanding 

Produkttype Universal.

Telefonnr.i nødsituation Ring til CHEMTREC FOR NØDTRANSPORT: (+1) 703 -527-3887 (udenfor USA), 1-800-424-9300 (1-800-237-
0169 i USA)

MSDS nr. 89480172-1229312-1131910-102103 

2 Fareidentifikation

Faresymboler Ej relevant

Produktklassificering Ej relevant

3 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Indhold af farlige stoffer

Comp Procentdel (efter vægt) Faresymboler Risikosætning(er) EU-nummer

Gebutuleerde fenol 0.1 til 0.9 % N R51/53 204-884-0

4 Førstehjælpsforanstaltninger

Indtagelse FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg øjeblikkeligt lægehjælp. 

Øjne Skyl med vand i mindst 30 minutter. Søg læge, hvis irritation opstår eller varer ved. 

Hud Vask med sæbe og vand. Søg læge, hvis der opstår irritation. Forurenet tøj skal vaskes før genbrug. 

Indånding Bring personen i frisk luft, hvis bivirkninger iagttages. 

Yderligere information Oplysning til lægen: Symptomatisk behandling. 

5 Brandbekæmpelse

Flammepunkt 217 °C, 422.6 °F PMCC (Typisk) 

Slukningsmidler Kulsyre, pulver, alkoholresistent skum. Vand kan anvendes til at nedkøle og beskytte udsat produkt. 

Brandslukning Det anbefales at bære friskluftforsynet åndedrætsværn. Vand kan forårsage overstænkning. 

Usædvanlige brand- og 
eksplosionsfarer

Ingen kendte. 

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

Forholdsregler ved spild Personlige værnemidler skal anvendes, se afsnit: "Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler". Sørg for ventilation, hvis det 
drejer sig om spild i lukkede rum eller andre dårligt ventilerede områder. Søg at forhindre, at produktet kommer i afløb og 
kloaksystem. Spildt væske opsamles til genbrug og/eller bortskaffelse. Overskydende væske kan opsuges på inert materiale. 

7 Håndtering og opbevaring

Pumpetemperatur Ikke bestemt. 

Maksimal håndteringstemperatur 175 °C, 347 °F 

Håndtering Beholdere holdes lukket, når ikke i brug. Vask omhyggeligt efter håndtering. Tom emballage indeholder produktrester, der 
kan udgøre samme risiko som produktet. 
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Maksimal opbevaringstemperatur 45 °C, 113 °F 

Opbevaring Ingen særlige forholdsregler er påkrævet ved lagring. 

Lasttemperatur 175 °C, 347 °F 

8 Eksponeringskontrol/Personlige Værnemidler

Hygiejniske grænseværdi

EU
Ej relevant

Denmark
Ej relevant

Andre eksponeringsgrænser Indeholder syntetisk basestof. Under forhold der kan frembringe tåge, skal OSHA PEL på 5 mg pr. kubikmeter, ACGIH 
STEL på 10 mg pr. kubikmeter observeres for mineralolietåge. 

Ingeniørkontrolforanstaltninger Sørg for tilstrækkelig ventilation. 

Håndbeskyttelse Neopren. 

Øjenværn Beskyttelsesbriller. 

Åndedrætsværn Brug åndedrætsværn med en kombineret organisk damp- og højeffektiv filterpatron, hvis den anbefalede 
eksponeringsgrænse overskrides. Brug et individuelt indåndingsapparat ved adgang til indskrænkede områder, til andre 
områder med dårlig ventilation og til steder med rengøring af større spildprodukter. 

Anbefalet påklædning Langærmet skjorte anbefales. Vask forurenet beklædning før den bruges igen. 

9 Fysisk-kemiske egenskaber

Flammepunkt 217 °C, 422.6 °F PMCC (Typisk) 

Øvre eksplosions/antændelses 
grænse i luft

Ikke bestemt. 

Nedre eksplosions/antændelses 
grænse i luft

Ikke bestemt. 

Selvantændelsestemperatur Ikke bestemt. 

Eksplosionsdata Materialet er ikke eksplosivt. 

Damptryk Ikke bestemt.

pH Ikke bestemt. 

Vægtfylde 0.97 (15.6 °C) 

Bulkdensitet Ikke bestemt. 

Opløselighed i vand Uopløselig. 

Procent faststof. Ikke bestemt. 

Flygtige stoffer (%) Ikke bestemt. 

Flygtig organisk forbindelse Ikke bestemt. 

Dampmassefylde Ikke bestemt. 

Fordampningshastighed Ikke bestemt. 

Lugt Mild 

Udseende Doorschijnende vloeistof væske. 

Viskositet Ikke bestemt.

Lugtgrænse Ikke bestemt. 

Kogepunkt Ikke bestemt. 

Flydepunktstemperatur Ikke bestemt. 

Smelte- / frysepunkt Ikke bestemt. 

Ovenstående data er typiske værdier og udgør ikke specifikation.

10 Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet Produktet er normalt stabilt ved moderat forhøjet temperatur og tryk. 

Nedbrydningstemperatur Ikke bestemt. 

Uforligelighed Stærke syrer. Stærke baser. Iltningsmidler. 

Polymerisering Forekommer ikke. 

Termisk dekomponering Røg, carbonmonoxid, carbondioxid, aldehyder og andre produkter af ufuldstændig forbrænding. 

11 Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

-- AKUT UDSÆTTELSE -- 

Øjenirritation Forventes ikke at irritere øjnene. Baseret på data fra komponenter eller lignende materialer. 
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Hudirritation Not expected to be a primary skin irritant. Baseret på data fra komponenter og lignende materialer. Langvarig eller gentagen 
kontakt kan give eksem. 

Åndedrætsirritation Hvis materialet er i tågeform eller hvis der udvikles dampe pga. opvarmning, kan udsættelse forårsage irritation af 
slimhinderne og af de øvre luftveje. Baseret på data fra komponenter eller lignende materialer. 

Sundhedsfare ved hudkontakt LD50 hos kaniner er > 2000 mg/Kg. Baseret på data fra lignende materialer. 

Sundhedsfare ved indånding Der foreligger ingen data, som indikerer, at produkt eller indholdsstoffer udgør en giftighedsfare ved indånding. 

Sundhedsfare ved indtagelse LD50 hos rotter er > 5000 mg/Kg. Baseret på data fra lignende materialer. 

Sensibilisering ved hudkontakt Der foreligger ingen data, som indikerer, at produkt eller indholdsstoffer kan være hudsensibiliserende. 

Sensibilisering ved indånding Der foreligger ingen data, som indikerer, at produkt eller indholdsstoffer kan være luftvejssensibiliserende. 

-- KRONISK UDSÆTTELSE -- 

Kronisk toksitet Der foreligger ingen data, der indikerer, at produkter eller indholdsstoffer i koncentrationer over 1% repræsenterer en fare 
for varig sundhedsskade. 

Kræftfremkaldende egenskaber Der foreligger ingen data, som indikerer, at noget indholdsstof, der forekommer i en koncentration over 0,1%, udgør en 
kræftfare. 

Mutationsfremkaldende egenskaber Der foreligger ingen data, som antyder, at produktet eller indholdsstoffer til stede i koncentrationer over 0,1% påvirker 
arvemassen. 

Skader på forplantning Der foreligge ingen data, som antyder, at produktet eller indholdsstoffer til stede i koncentrationer over 0,1% påvirker 
forplantningen. 

Fosterskadende egenskaber Der foreligger ingen data, som tyder på, at produktet eller indholdsstoffer i en koncentration over 0,1% kan medføre 
fødselsskader. 

Andet Ingen andre sundhedsskadelige virkninger er kendt. 

12 Miljøoplysninger

-- MILJØMÆSSIG TOKSICITET -- 

Giftighed over for ferskvandsfisk Den akutte LC50 er 100 - 1000 mg/l baseret på komponentdata. 

Giftighed over for hvirvelløse 
ferskvandsdyr

Ikke bestemt. 

Giftighed over for alger Ikke bestemt. 

Giftighed over for saltvandsfisk Ikke bestemt. 

Giftighed over for hvirvelløse 
saltvandsdyr

Ikke bestemt. 

Giftighed over for bakterier Den akutte EC50 er > 1000 mg/l baseret på komponentdata. 

Diverse sundhedsfarer Ikke bestemt. 

-- Miljømæssig skæbne -- 

Biologisk nedbrydning Mindst 75% af komponenterne i dette produkt fremviser hurtig bionedbrydning baseret på OECD 301-type testdata. 

Bioakkumulering Mindre end 1,0% af komponenterne vil potentielt biokoncentrere, baseret på målte octanol/vand fordelingskoefficienter. 

Jordmobilitet Ikke bestemt. 

WGK WGK = 1 i henhold til vandfaredirektiv, VwVwS, dateret 17. maj, 1999. 

13 Bortskaffelsesovervejelser

Bortskaffelse af affald Hvis dette materiale kasseres, skal det ikke betragtes som europæisk farligt affald. 

14 Transportoplysninger

ICAO/IATA II Ikke-reguleret 

IMDG (International Maritime 
Dangerous Goods Code)

Ikke-reguleret 

IMDG EMS Fire Ej relevant

IMDG EMS spild Ej relevant

IMDG MFAG Ej relevant 

MARPOL bilag II Ikke etableret. 

USCG Compatibility Ikke bestemt. 

ADR/RID Ikke-reguleret 

ADR/RID Fare ID nr. Ej relevant 

Sydafrika Ikke-reguleret 

Gennemgå klassificeringskrav før materialer forsendes ved forhøjede temperaturer.

15 Oplysninger om regulering
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Faresymboler Ej relevant

Indikation af fare Ej relevant

Fareetiketter Ej relevant

Yderligere etiket information Ingen. 

-- Globale kemiske inventarer -- 

USA Alle komponenter i dette materiale er enten anført på USAs TSCA Inventory eller fritaget. 

EEC Alle indholdsstoffer er i overensstemmelse med 7. ændring i EF-direktiv 92/32/EEC. 

Japan Dette produkt må kun eksporteres til Japan af Lubrizol Corporation. 

Australien Alle indholdsstoffer er i overensstemmelse med australske anmeldelseskrav. 

New Zealand Kan kræve anmeldelse inden det kan sælges ifølge regulativer i New Zealand. 

Canada Alle indholdsstoffer er i overensstemmelse med anmeldelseskrav i den canadiske miljøbeskyttelseslov. 

Schweiz Alle indholdsstoffer er i overensstemmelse med schweizisk forordning om miljømæssigt farlige stoffer. 

Korea Alle indholdsstoffer er i overensstemmelse i Korea. 

Philippines Denne produkt kræver anmeldelse før salg i Philippinerne. 

Kina Dette produkt kan kræve anmeldelse i Kina. 

-- Produktregistreringer -- 

Finsk registreringsnummer Ikke registreret 

Svensk registreringsnummer Ikke registreret 

Norsk registreringsnummer Ikke registreret 

Dansk registrering Ikke registreret 

Schweizisk registreringsnummer Ikke registreret 

Italiensk registreringsnummer Ikke registreret 

-- Andre / International -- 

Diverse regulatoriske oplysninger Ikke bestemt. 

16 Andre oplysninger

HMIS Codes sundhed brand reaktionsevne

0 1 0

Relevante R sætninger R51/53 -- Giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

Revisionsindikeringer Afsnit Changed

3 EU farlige indholdsstoffer. 23 december 2009

Da tilstandene eller metoderne for anvendelse ligger udenfor vores kontrol, påtager vi os intet ansvar og fralægger os ethvert ansvar for brugen af dette produkt. Oplysningerne heri 
menes at være sande og korrekte, men alle kommentarer eller forslag gives uden garanti, udtrykkelig eller underforstået, angående nøjagtigheden af oplysningerne, de farer, der er 
forbundet med brugen af materialerne eller de resultater, der opn ås fra brugen. Det er brugerens ansvar at overholde alle gældende love.
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