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Side:
Printdato:
SDS-ID:

i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og 
direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD

DK/1.0

IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN1.

Armaflex Special Cleaner

Affedtning og rengøring af limflader

Produktnavn:

Anvendelse:

Armadan A/S
Gejlhavegaard 7-9
6000 Kolding
Tlf. 75 50 99 33

Leverandør:

183143PR-nr.

1 l metaldåseEmballage:

SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER2.

Produktet indeholder: organiske opløsningsmidler. 
Følgende stoffer skal deklareres i henhold til lovgivningen:

Kemisk navn: CAS-nr.: %: Fareklassificering: Anmærkninger:
Ethylacetat 141-78-6 60-100 F;R11 Xi;R36 R66 R67 -
Methylethylketon 78-93-3 10-30 F;R11 Xi;R36 R66 R67 -
Cyclohexan 110-82-7 5-10 F;R11 Xn;R65 Xi;R38 R67 N;R50-53 -
Hexanisomere, blandinger 
med mindre end 5% n-hexan

- <2,5 F;R11 Xi;R38 Xn;R65 R67 N;R51/53 -

FAREIDENTIFIKATION3.

Produktet er meget brandfarligt og kan antændes ved kortvarig påvirkning fra en antændelseskilde.

Mennesker: Irriterer øjnene. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed 
og svimmelhed. Se i øvrigt punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare.

Miljø: Produktet indeholder stoffer, som er meget giftige for organismer, der lever i vand, og som 
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER4.

Forbrænding: Skyl straks med vand. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt. Tilkald ambulance. Fortsæt 
skylningen under transport.

Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og 
medbring sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Rens omgående huden ved først at indgnide den grundigt med flydende sæbe og derefter 
skylle grundigt med lunkent vand. Ved eksem eller andre hudgener: Søg læge og medbring 
sikkerhedsdatabladet.

Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet godt 
op. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til skadestue. Medbring 
sikkerhedsdatabladet.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige mængder vand eller mælk. Hold personen under opsyn. 
Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af opkastning holdes hovedet lavt. Søg straks skadestue 
og medbring sikkerhedsdatabladet.
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BRANDBEKÆMPELSE5.

Slukningsmidler: Ved brandslukning anvendes alkoholresistent skum, kulsyre eller pulver. Emballager, der 
udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden 
risiko.

Særlige farer: Produktet er meget brandfarligt og kan antændes ved kortvarig påvirkning fra en 
antændelseskilde. Ved ophedning og brand dannes sundhedsskadelige dampe.

Beskyttelsesudstyr til
slukningspersonel:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD6.

Personlige sikkerheds-
foranstaltninger:

Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne. Undgå rygning og brug af åben ild. 
Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.

Miljøbeskyttelses-
foranstaltninger:

Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

Metoder til oprydning: Mindre spild: Spild opsuges med ikke brændbart, sugende materiale. Større spild dækkes 
med alkoholresistent skum. Inddæm og opsug spild med sand, jord eller andet ubrændbart 
materiale. 
Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

HÅNDTERING OG OPBEVARING7.

Håndtering: Følg god kemikaliehygiejne. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud og øjne.

Tekniske forholdsregler: Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Følg 
sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om arbejde med 
kodenummererede produkter.

Tekniske foranstaltninger: Mekanisk ventilation kan være påkrævet. Der skal være let adgang til rigeligt vand eller 
nødbruse.

Tekniske forholdsregler
ved opbevaring:

Følg reglerne for brandfarlige væsker. Større mængder og lagerbeholdninger skal opbevares 
ifølge Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker. 
Brandfareklasse: I-1.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt og godt ventileret sted. Opbevares i tætlukket originalemballage.
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EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER8.

Kodenummer: Kodenummer: 3-1 (1993)

Tekniske foranstaltninger: Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding 
af dampe skal gøres mindst mulig.

Kemisk navn: Grænseværdier: Type: Anm.: Referencer:
Ethylacetat 150ppm - - AT 2000540mg/m³
Methylethylketon 50ppm - H AT 2000145mg/m³
Cyclohexan 50ppm - - AT 2000172mg/m³
Hexan, andre isomerer end 
n-hexan

200ppm - - AT 2000700mg/m³

Åndedrætsværn: Brug luftforsynet åndedrætsværn (indeholder lavtkogende væsker). Luftforsynet helmaske 
skal anvendes.

Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker skal anvendes. Beskyttelseshandsker af laminat (PE/EVOH) 
anbefales. Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren. Hvis hænderne ikke 
tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

Øjenbeskyttelse: Ved stænkende arbejde skal der anvendes ansigtsskærm.

Hudbeskyttelse: Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt 
arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

Hygiejniske
foranstaltninger:

Skift tilsmudset tøj.

FYSISK- KEMISKE EGENSKABER9.

klar væskeUdseende:
af opløsningsmidlerLugt:
ikke relevantpH:
76°CKogepunkt:
-18°CFlammepunkt:
1,8 vol% - 11,5 vol%Eksplosionsgrænser:
100 hPa (20°C)Damptryk:
0,87Relativ massefylde:
delvist blandbar med vandOpløselighed:
Antændelsestemperatur: > 250°CAndre oplysninger:

STABILITET OG REAKTIVITET10.

Stabilitet: Stabil ved de foreskrevne opbevaringsbetingelser.

Tilstande/materialer,
der skal undgås:

Opvarmning.

Farlige
nedbrydningsprodukter:

Ingen ved normale forhold. Ved ophedning og brand kan dannes sundhedsskadelige dampe.
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TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)11.

Indånding: Dampe fra organiske opløsningsmidler kan virke sløvende og kan medføre hovedpine, 
træthed, svimmelhed og kvalme.

Hudkontakt: Virker irriterende. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Produktet indeholder 
organiske opløsningsmidler, som kan optages gennem huden.

Øjenkontakt: Stænk kan medføre irritation og rødme.

Indtagelse: Virker irriterende. Kan optages i kroppen og medføre svimmelhed, kvalme og opkastning.

Langtidseffekter: Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give varige skader på nervesystemet, 
herunder hjernen.

MILJØOPLYSNINGER12.

Mobilitet: Produktet er delvist blandbart med vand og kan spredes i vandmiljøet. Produktet indeholder 
organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader.

Nedbrydelighed: Ikke oplyst.

Økotoksicitet: Produktet indeholder stoffer, som er meget giftige for organismer, der lever i vand, og som 
kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

BORTSKAFFELSE13.

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Spild og rester bortskaffes som 
farligt affald og afleveres til kommunal modtagestation eller Kommunekemi i affaldsbeholdere som foreskrevet af KK.

Affald i form af rester: KK affaldsgruppe: C 
Affaldsfraktion: 03.13 
EAK-kode: 07 01 04 00

Forurenet emballage: Forurenet emballage bortskaffes som rester.

TRANSPORTOPLYSNINGER14.

1173

3

3-07 Amend. 29-98: 330
Amend. 30-00: none

Proper shipping name:

Class:

EmS: MFAG:

PG:

PG:

3

3

3

Skal håndteres lokalt.

Class:

MP:

ETHYL ACETATE (Ethyl acetate)

YesII

b

II

UN-nummer:

Sø (IMDG):

Indenlandske vandveje:

Land (RID/ADR):

Luft (ICAO/IATA):

Punkt:Klasse: Litra:
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OPLYSNINGER OM REGULERING15.

Faremærkning:

Meget 
brandfarlig

Lokalirriterende

Kodenummer: 3-1 (1993) 
Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være 
grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger. 
Indeholder lavtkogende væsker. Eventuelt åndedrætsværn skal være luftforsynet.

Danske særregler:

EF direktiverne 67/548/EØF om farlige stoffer (til og med 26. tilpasning) og 88/379/EØF om 
farlige præparater.
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1065 af 30. november 2000 om klassificering, 
emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer 
samt ændringsbekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995.
At-Vejledning C.0.1 Oktober 2000: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede 
produkter.
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 26. april 1985 om brandfarlige væsker.
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 om unges arbejde som senest 
ændret ved bekendtgørelse nr. 76 af 3. februar 1998.
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Nationale 
reguleringer:

Irriterer øjnene.R36
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.R66
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.R67

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.S9
Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.S16
Undgå indånding af dampe.S23
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.S37

ANDRE OPLYSNINGER16.

Vedrørende anvendelsesbegrænsninger, se punkt 15.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen 
og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med 
anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i 
kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

Udarbejdet af DANSK TOKSIKOLOGI CENTER, Kogle Allé 2, DK-2970 Hørsholm Telefon 45 76 20 55, Telefax 45 76 24 55
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