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Sikkerhedsdatablad
TKO oliesyretest

Revideret marts 1995
DK version: 26.04.05

1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren.

Produktnavn:  TKO oliesyretest

Leverandør:
H. Jessen Jürgensen A/S, Tempovej 18-22, DK-2750 Ballerup.
Tlf.nr.: +45 70 27 06 07
Fax nr.: +45 70 26 34 05

2. Sammensætning/ klassificering og bestanddele

Bestanddel: CAS nr. Eksponerinsgrænse

Toluol: 108-88-3 OSHA TWA – 100 ppm, STEL 150 ppm, ACGIH TWA 100 ppm
Tabel Z2 Øvre grænse 300 ppm acceptabel max. grænse over accepteret
max. koncentration ved et 8 timers skift = 500 ppm i 10 minutter.

 Ætylalkohol: 64-17-5 OSHA TWA 1000 ppm, ACGIH TWA 1000 ppm.

3. Fysiske/ kemiske egenskaber

Kogepunkt: 172F
Smeltepunkt: ingen tilgængelige oplysninger
Særlig tyngde (H20 = 1): .86
Damptryk: 19 mmHg
Damptæthed (luft = 1): 1,6
Fordampningsværdi (BuAc = 1): <1
Opløselighed i vand delvis
pH: ingen tilgængelige oplysninger
Udseende og lugt: klar væske, lugter som opløsningsmiddel
VOC: 860 g/l

4. Brandbekæmpelse

Flammepunkt: 4,4°C (ASTMD92); 40°F
Antændelsesgrænse: Nedre 1,4 – Øvre 1,7
Egnede slukningsmidler: Slukningspulver, CO2, vandtåge eller spray.
Forholdsregler
for brandbekæmpelse: Gå mod vinden. Undgå indånding af røg, tåger, dampe i vindens

retning.
Brandmænd skal bære brandslukningsdragter og iltapparater.

Usædvanlig brand- og
eksplosionsfare: Brandmænd skal bære brandslukningsdragter og iltapparater.
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5. Reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt
Inkompatibilitet: Ingen oplysninger tilgængelige
Materialer der skal undgås: Aktive metaller, oxyderingsmidler.
Farlige nedbrydningsprodukter. Ved forbrænding: røg, kulilte, CO2.
Sundhedsskadelig polymerisation: Ingen

6. Sundhedsfarlige data

Optagelse:
Ved Indånding: Mulighed for optagelse via indånding. Virker irriterende og narkotisk.
Ved øjenkontakt: Virker irriterende.
Ved hudkontakt: Virker irriterende og narkotisk.
Ved  nedsvælgning: Virker irriterende.

Akut: Indånding af dampe kan virke narkotisk eller bedøvende.
Nedsvælgning vil forårsage mave-/tarmsmerter og muligvis kvalme.
Væske eller dampe kan virke irriterende på hud og øjne.

Kronisk: Skader nyrer og lever, blødningseffekt. Ætylalkohol er et IARC
kræftfremkaldende stof, hvis det drikkes.

Kræftfremkaldende:  Opført i NTP?  Ja       IARC monografi? Ja   OSHA reguleret?  Nej

Symptomer på eksponering:

Tegn på overeksponeret indånding, i rækkefølge: Irritation af luftveje, påvirkning af nervesystem,
hovedpiner, sløvhed, vaklende gang, forvirring, bevidstløshed, koma.

Hudirritation udvikler sig langsomt efter kontakt.
Øjenirritation udvikler sig straks efter kontakt.
Medicinske forhold der forværres ved eksponering: Eksisterende hudproblemer.

Førstehjælp

Ved øjenkontakt: Skyl øjnene med vand i 15 minutter. Søg lægehjælp hvis symptomerne
forværres og varer ved.

Ved hudkontakt: Vask med vand og sæbe i 15 minutter eller indtil alle spor er fjernet.
Søg lægehjælp hvis symptomerne forværres og varer ved.

Ved indtagelse: Fremprovoker ikke opkastning. Skyl munden med vand.
Søg omgående lægehjælp.

Ved indånding: Flyt personen ud i frisk luft og giv kunstigt åndedræt om nødvendigt.
Giv ilt hvis åndedrættet er anstrengt. Søg lægehjælp omgående.
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7. Forholdsregler for sikker håndtering og anvendelse

Ved spild/ lækage: Nødhjælpskoordinator skal være uddannet. Fjern alle brandfarlige
kilder.

Mindre lækage: Opsaml med absorberende materiale og opbevar i tætte beholdere; luk
beholdere stramt til inden bortskaffelse eller genanvendelse.

Større spild: Evakuer området for alle, der ikke har beskyttelsesudstyr. Anvend
egnet åndedrætsværn og beskyttelsesudstyr. Luk for kilden til spild,
hvis det er sikkert. Inddæm spild. Fjern med vakuumtruck eller
pump op i opbevaringsbeholdere.

Forholdsregler ved håndtering og opbevaring:
Opbevar på et køligt sted væk fra antændelseskilder. Opbevar ikke i nærheden af oxyderende midler.

Øvrige forholdsregler
Fjern straks lækager/spild for at undgå forurening af jord eller vand.

8. Kontrolforholdsregler

Åndedrætsbeskyttelse: NIOSH godkendt åndedrætsværn.

Ventilation: Lokal udluftning - anbefales
Mekanisk – anbefales
Særlig – ikke nødvendig
Øvrig – ikke nødvendig

Beskyttelseshandsker: Handsker der er modstandsdygtige over for kemikalier

Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller hel ansigtsmaske.
Øvrigt beskyttelsesudstyr: Støvler, forklæde, overbrusning, øjenskyl som beskyttelse mod

spild/stænk.
Arbejdshygiejnisk praksis: Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Vask hænder inden der spises,

drikkes eller ryges. Fjern forurenet tøj. Om nødvendigt udøves
førstehjælp – se afsnit 6. Vask forurenet tøj før genanvendelse.

9. Transportinformation

Brændbare væsker (Toluol, Ætylalkohol), 3,2, UN1993, PGII, begrænset mængde.
IMDG kode: 3230
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10. Miljøoplysninger
EPA fare: Akut – ja Kronisk – ja Brændbar – ja

Pludseligt trykudslip – nej Reaktivt – nej

CERCLA: 1660 lbs baseret på toluol

SARA Titel III
Afsnit 313, giftholdige stoffer:
Kemisk navn CAS# procent
Toluol 108-88-3 40-60 %
Æthylalkohol 64-17-5 40-55 %

.

TWA – Time weighted Average, 8 hours: Tid vægtet gennemsnit, 8 timer
STEL – Short Time Exposure Limit – Kort tid eksponeringsgrænse

Mac/ Word/HJJ/ TKO oliesyretest 27.04.05


