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Sikkerhedsdatablad 
 

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

 
1.1 Produktidentifikator 

 
Handelsnavn 
Blitz 
  
Varenr.: 

            OCC 1333-500 
  
Andre produktidentifikatorer 
  

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt 
anvendelser, der frarådes 

1.3  
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen 
 

 1.3    Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
 
Firmanavn og adresse 
Socko Teknik 
Egholmvej 8 
7160 Tørring 
Tlf.nr.: +45 7585 2323 
Fax:       +45 7585 2424 
CVR:      33 05 46 02  
Kontaktperson Kim Olesen 
 
 
Email 
 socko@socko.dk 
 
SDS udarbejdet 
 06.08.15 

 
1.4      Nødtelefon 

Kontakt Giftlinien på tlf.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).  
Se punkt 4 om førstehjælp. 
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2 Fareidentifikation 

 
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen  

Produktet er ikke klassificerings pligtig i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 (CLP) 
 
Dette produkt klassificeres ikke som farlig i henhold til Direktiv 67/548/EØF. 

2.2 Mærkningselementer 
Signalord:  
Faresætninger  
Sikkerhedssætninger 
 

2.3 Andre farer 
                   
 
 Anden mærkning 
 Mal-kode:  
 Andet 
 

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 
3.2 Blandinger 
 

Komponent 
Navn 

Einecs nr. CAS-nr. Koncentration Klassificering            

Quartz (si02) 238-878-4  30-60 % STOT RE 2-H373 

     
Andre oplysninger 
                   Hele teksten for alle H- og faresætninger er vist i punkt 16. 

4 Førstehjælpsforanstaltninger 
 
4.1      Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelt 
I tvivlstilfælde bør skadestue eller læge kontaktes – medbring emballage eller denne 
leverandør brugsanvisning. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og 
miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende 
symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. 
Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. 

 
Indtagelse 
        Hold tilskadekomne varm og i ro. Fremkald ikke opkastning, medmindre under 

ledelse af medicinsk personale. Skyl munden grundigt med vand. Giv patienten 
rigeligt med vand at drikke. Få lægehjælp, hvis ubehag fortsætter. Er du i tvivl, få 
lægehjælp omgående. 

      
 Hudkontakt 
 Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. 
       Søg lægehjælp, hvis ubehag fortsætter. Søg læge, hvis 

symptomer er alvorlige eller vedvarende efter vask 
Øjenkontakt 
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Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet 
godt op. Søg i alle tilfælde læge. Skylningen fortsættes under transporten til 
læge/sygehus. 

 
 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
 
4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er  

nødvendig 
                    Under normale omstændigheder er der ikke risiko for helbredsproblemer ved brug af 
                    Produktet. 
 Oplysning til lægen 
  Ved tvivl eller vedvarende symptomer søg læge. Medbring dette sikkerhedsdatablad. 
 

5 Brandbekæmpelse 
 

5.1 Slukningsmidler 
Brand slukkes med  kulsyre, skum, pulver  

 
 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Særlige farer:           Produktet er ikke brændbart. Produktet er ikke brandfarligt. 
farlig forbrænding 
produkter:                    Ingen kendte. 
 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 
              Sikkerhedsforanstaltninger under brandslukning :                                                                    
                Ingen særlige brandslukning forholdsregler kendt.    
                Særlige værnemidler for brandmandskab:  
                Brug særligt beskyttelsestøj. 
 
 

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og 

nødprocedurer 
       Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med øjne og langvarig hudkontakt. Bær 
         beskyttelsesdragt og handsker. 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
       Anses ikke for at være en betydelig risiko på grund af de små mængder, der anvendes.        

Undgå udledning i afløb eller vandløb eller på jorden. 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

       Mindre spild fejes op, vask med vand og sæbe 
       Ved udslip af store mængder, forhindre videre spredning fejes op med sand eller     
       Tørgrus. Affald kommes i lukkede beholdere.  

6.4 Henvisning til andre punkter 
Se punkt 8 for personlig beskyttelse 
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7 Håndtering og opbevaring 
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering                                                                               

     Undgå kontakt med øjne og langvarig hudkontakt. Undgå indånding af dampe og 
      spray / tåger. Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
       Opbevares køligt 

7.3 Særlige anvendelser 
       De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2. 

 

8 Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 

 
8.1 Kontrolparametre 

       
               

8.2 Eksponeringskontrol 
 

Generelle forholdsregler 
          Der skal udvises agtsomhed ved arbejde med kemikalier  

 Personlige værnemidler 
 

                
 
 

Åndedrætsværn:   Undgå indånding af dampe og spray/tåger 
 

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller som beskyttelse mod stænk. 
Hudværn: Brug beskyttelses handsker  
 
Anden information: 
Produktet indeholder ikke relevante stoffer med kritiske værdier der skal tages hensyn til 
ved arbejdet. 
 
 
 
 
 
 

 

9 Fysisk-kemiske egenskaber 
 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 

Fysisk tilstand  Pasta 
Farve  Pink 
Lugt  Parfume Lugttærskel  - 
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pH-værdi  - pH (fortyndet opløsning): 9,5-10,5 10% 
Smeltepunkt/frysepunkt - 
Kogepunkt  - 
Flammepunkt   
Flammepunktmetode               
Fordampningshastighed - 
Antændelighed  - 
(fast stof, luftart) 
Eksplosionsgrænser (vol %) - 
Damptryk  - 
Dampmassefylde  - 
Relativ massefylde - 
Opløselighed   
n-oktanol/vand  - 
Selvantændelse (°C) - 
Dekomponering (°C) - 
Viskositet  - 
Eksplosive egenskaber - 
Oxiderende egenskaber - 

9.2 Andre oplysninger 
 

10 Stabilitet og reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet 

      Der er ingen kendte reaktivitet farer forbundet med dette produkt. 
10.2 Kemisk stabilitet 

Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser (se 
punkt 7). 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 
Ingen specifik materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med 
produktet  

10.4 Forhold, der skal undgås 
 Ingen 

10.5 Materialer, der skal undgås 
Ingen specifik materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med 
produktet. 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 
                     Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter. 
                    Anden information:  
                       
  

11 Toksilogiske oplysninger 
11.1 Oplysninger om toksilogiske virkninger 

Ingen data   
   
Andre oplysninger  
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12 Miljøoplysninger 
 
12.1 Toksicitet 
12.2 Persistens og nedbrydelighed 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale 
12.4 Mobilitet i jord 
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
12.6 Andre negative virkninger 

 
 
 

 

13 Forhold vedrørende bortskaffelse 
 
13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Bortskaffelse metoder:  Ingen specifik bortskaffelse metode kræves. 

14 Transportoplysninger 
 
14.1 FN-nummer      
14.2 FN-forsendelsesbetegnelse  
14.3 Transportfareklasse(r) 
14.4 Emballagegruppe 
14.5 Miljøfarer 
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
14.7 Bulktransport i henhold til MARPOL 73/78 og IBC-koden 

Anden information: 

                      Oplysning om regulering 
 
14.8 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med 

hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 
                    Administrative normer (2007-2013). Prioritetsliste/Undtagelsesliste/Godkedelsesliste 
                    Producent/importør. Forskrift om farlig affald (2009). Kommisjonsforordning (EU) nr        
                    944/2013 av 2 
                    Oktober 2013 (ATP5). ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. 
                    ADR/RID 2013 - Forskrift om ændring i forskrift om landtransport av farlig gods. 
                    Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008. 

      Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 bilag II (bilag II - "II"). 
 
 

14.9 Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Informationen i dette sikkerhedsdatabladet skal ikke betragtes som brugerens egen 
risikovurdering. 
Det er altid brugerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for og opfylder 
kravene i 
henhold til lokale regler og bestemmelser 
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15        oplysninger om regulering 

15.1    Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med   
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 
EU legislation Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the 
Council of 16 
December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (as 
amended). 
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 
December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (REACH) (as amended). 

 
 
15.2     Kemikaliesikkerhedsvurdering 
 

16        Andre oplysninger 
  
Revideret dato 20/10/2015 
Revision 8 
Erstatning dato 23/07/2015 
SDS nummer 4904 
Faresætninger i fuld H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen 
eksponering. 
 
 
 
 
 


