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PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF 
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

1.1 Produktidentifikator 

 

Materiale nummer : 1316854  
 
Handelsnavn : DV7848A/D UL 

CEDV7848A/D UL Glaze Wetm Dinw pp25kg  
  

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

Anvendelse af stoffet/det 
kemiske produkt 

: indbrændingsegnede keramisk overtræk til glas og keramik. 

 
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Firma : Ferro (Great Britain) Limited 
Nile Street, Burslem 
ST6 2BQ  Stoke-on-Trent 

Telefon : +441782820400 
 

Telefax : +441782820402 
E-mail adresse 
Ansvarlig/udsteder 

: sdsuk@ferro.com 

 

1.4 Nødtelefon 

CHEMTREC Internationale 
Nummer 

: +(1)-703-527-3887Gratis samtale 

 

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Ikke et farligt stof eller blanding. 
Dette dokument er blevet udfærdiget med det ene formål at overholde forpligtelsen til at informere 
forsyningskæden henhold til artikel 32 i REACH-forordningen, da dette materiale ikke er klassificeret 
og ikke kræver sikkerhedsdatablad. 
 

2.2 Mærkningselementer 

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Ikke et farligt stof eller blanding. 
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2.3 Andre farer 

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved 
niveauer på 0,1% eller højere. 

 

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 

3.2 Blandinger 

Kemisk karakterisering 
 

: glas/fritte 
kiselholdigt mineral 
 

Farlige komponenter  

Kemisk betegnelse CAS-Nr. 
EF-Nr. 
Registreringsnummer 

Klassificering 
(FORORDNING (EF) Nr. 
1272/2008) 

Koncentration (%) 

Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :  

kaolin 1332-58-7 
310-194-1 

 < 10 

 
 

 

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle anvisninger 
 

:  Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn. 
 

Hvis det indåndes 
 

:  Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. 
Søg læge ved vedvarende symptomer. 
 

I tilfælde af hudkontakt 
 

:  Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. 
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. 
 

I tilfælde af øjenkontakt 
 

:  Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn. 
Fjern kontaktlinser. 
Beskyt det ubeskadigede øje. 
Hold øjet vidt åbent under skylningen. 
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. 
 

Ved indtagelse. 
 

:  Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. 
Fremkald straks opkastning og kontakt læge. 
Hold luftveje frie. 
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer. 
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. 
Søg læge ved vedvarende symptomer. 
 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
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Symptomer : Ingen kendte. 
Risiko : Ingen kendte. 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling 
 

: Førstehjælps proceduren skal fastlægges i samarbejde med 
den ansvarlige arbejdsmediciner. 

 

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 

5.1 Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler 
 

:  Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige 
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. 
 

Uegnede slukningsmidler 
 

:  Kraftig vandstråle 
 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Specifikke farer ved 
brandbekæmpelse 
 

:  Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og 
vandløb. 
 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 

Særlige personlige 
værnemidler, der skal bæres 
af brandmandskabet 
 

:  I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.  
 

Yderligere oplysninger 
 

:  Standard procedure for kemikalie brande. 
Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige 
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. 
 

 

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer 
 

:  Undgå støvdannelse. 
Undgå at indånde støv. 
 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin
ger 
 

:  Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er 
sikkerhedsmæssigt muligt. 
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer 
da respektive myndigheder. 
Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves. 
 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Metoder til oprydning :  Fej op og skovl. 
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 Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. 

 

6.4 Henvisning til andre punkter 

For personlig beskyttelse se punkt 8. 
 

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering 
 

: For personlig beskyttelse se punkt 8. 
Ingen speciel håndteringsvejledning påkrævet. 
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i 
anvendelsesområdet. 
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med 
lokale og nationale regler. 
 

Henvisning til brand- og 
eksplosionsbeskyttelse 
 

:  Undgå støvdannelse. Sørg for passende ventilation på steder, 
hvor støv dannes.  
 

Hygiejniske foranstaltninger 
 

:  Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke 
ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved 
arbejdstids ophør.  
 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Krav til lager og beholdere 
 

:  Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret 
sted. Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal 
overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder.  
 

Anvisninger ved samlagring 
 

: Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre 
produkter. 
 

Andre oplysninger 
 

:  Opbevares på et tørt sted. Ingen nedbrydning ved lagring og 
brug som beskrevet.  
 

7.3 Særlige anvendelser 

Særlige anvendelser 
 

:  Læs de tekniske vejledninger for brugen af dette stof/denne 
blanding. 
 

 

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

8.1 Kontrolparametre 

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 
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Komponenter CAS-Nr. Ventil type 
(Påvirkningsfor
m) 

Kontrolparamet
re 

Udtrykt 
som 

Basis 

kaolin 1332-58-7 GV (Respirabelt 
støv) 

2 mg/m3  DK OEL 

Yderligere 
oplysninger 

Liste over grænseværdier for støv.  Grænseværdier for støv er fastsat for 
koncentrationen af totalstøv og for koncentrationen af respirabelt støv. Bortset 
fra træstøv har Arbejdstilsynet ikke fastsat grænseværdier for indhalerbart støv 
(DS/EN 481 om inhalerbart støv). 

8.2 Eksponeringskontrol 

Tekniske foranstaltninger 

Ingen data tilgængelige  

Personlige værnemidler 

Beskyttelse af øjne :  Øjenskylleflaske med rent vand 
Tætsluttende beskyttelsesbriller 
 

Beskyttelse af hænder :  Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med 
producenterne af beskyttelseshandskerne. 
 

Beskyttelse af hud og krop :  Støvtæt beskyttelsesdragt 
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration 
af det farlige stof i arbejdsområdet. 
 

Åndedrætsværn :  Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. 
 

Beskyttelsesforanstaltninger :  Bær passende beskyttelsesudstyr. 
Undgå kontakt med hud. 
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 
 

 

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende 
 

: pulver 
 

Farve 
 

:  hvid 
 

Lugt 
 

:  lugtfri 
 

Lugttærskel 
 

:  Ikke anvendelig  
 

pH-værdi 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Smeltepunkt/Smeltepunktsint
erval 
 

: Ingen data tilgængelige  

Kogepunkt/Kogepunktsinterva : Ingen data tilgængelige  
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l 
 
Flammepunkt 
 

: Ikke anvendelig  

Fordampningshastighed 
 

:  Ikke anvendelig  

Antændelighed (fast stof, 
luftart) 
 

: Ingen data tilgængelige 
 

Forbrændingshastighed 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Selvantændelsestemperatur 
 

:  Ingen data tilgængelige  

Højeste eksplosionsgrænse 
 

: Ingen data tilgængelige  

Laveste eksplosionsgrænse 
 

: Ingen data tilgængelige  

Damptryk 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Relativ dampvægtfylde 
 

: Ingen data tilgængelige 

Relativ massefylde 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Bulk massefylde 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Opløselighed 
Opløselighed i andre 
opløsningsmidler 

 

: Ingen data tilgængelige 
 
 

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand 
 

: Ikke anvendelig  
 

Dekomponeringstemperatur 
 

:  Ingen data tilgængelige  
 

Viskositet 
Viskositet, dynamisk 

 
: Ikke anvendelig  

 
Eksplosive egenskaber 
 

: Ingen data tilgængelige  

Oxiderende egenskaber 
 

: Ingen data tilgængelige 

9.2 Andre oplysninger 

Brydningsindeks  
 

: Ikke anvendelig 
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PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold. 

10.2 Kemisk stabilitet 

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner 
 

:  Ingen specielle nævneværdige farer. 
 

10.4 Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås 
 

: Ingen data tilgængelige 
 

10.5 Materialer, der skal undgås 

Materialer, der skal undgås 
 

:  Ingen data tilgængelige 
 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Stabil under normale forhold. 
 

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Hudætsning/-irritation 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering 

Hudsensibilisering: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 
Sensibiliserende på luftveje: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Produkt: 

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

Kimcellemutagenicitet 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Kræftfremkaldende egenskaber 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 
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Reproduktionstoksicitet 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Enkel STOT-eksponering 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Gentagne STOT-eksponeringer 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Aspiration giftighed 

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger. 

Yderligere oplysninger 

Produkt: 

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

 

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 

12.1 Toksicitet 

Produkt: 

Økotoksikologisk vurdering 
Akut toksicitet for vandmiljøet 
 

:  Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt. 
 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

Produkt: 

Biologisk nedbrydelighed 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

Komponenter: 

kaolin: 

Biologisk nedbrydelighed 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

Produkt: 

Bioakkumulering 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

Komponenter: 

kaolin: 
Bioakkumulering 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

12.4 Mobilitet i jord 

Produkt: 
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Spredning til forskellige 
miljøer 
 

: Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

Komponenter: 

kaolin: 
Spredning til forskellige 
miljøer 
 

: Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Produkt: 

Vurdering 
 

: Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses 
for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske 
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende 
(vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.. 
 

12.6 Andre negative virkninger 

Produkt: 

Yderligere økologisk 
information 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. 
 

 

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 

13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Produkt :  Affald må ikke komme i kloakken. 
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte 
beholdere. 
Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til 
et anerkendt bortskaffelsesfirma. 
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma. 
 

Forurenet emballage :  Tøm for resterende indhold. 
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt. 
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt 
affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. 
Tomme beholdere må ikke genbruges. 
 

 

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER 

14.1 UN-nummer 

Ikke reguleret som farligt gods 
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14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.3 Transportfareklasse(r) 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.4 Emballagegruppe 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.5 Miljøfarer 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Bemærkninger : Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. 
 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 

Skibstype :  N/A 
Forureningskategori :  N/A 

 

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, 
sundhed og miljø 

International Chemical Weapons Convention (CWC) 
Lister over giftige kemikalier og prækursorer 
 

: Ikke forbudt og/eller begrænset 

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, 
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, 
kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) 
 

: Ikke forbudt og/eller begrænset 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 649/2012  om eksport og import af farlige kemikalier 
 

: Ikke forbudt og/eller begrænset 

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget 
store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). 
 

: Dette produkt indeholder ingen 
stoffer med meget problematiske 
egenskaber (Forordning (EF) nr. 
1907/2006 (REACH), Artikel 57). 

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver 
godkendelse (Bilag XIV) 
 

: Ikke forbudt og/eller begrænset 

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder 
ozonlaget 
 

: Ikke forbudt og/eller begrænset 

Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske 
miljøgifte 
 

: Ikke forbudt og/eller begrænset 

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer.
  Ikke anvendelig 
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Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister: 

EINECS (European Union) 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 
 

SWISS (Switzerland) 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 
 

TSCA (United States) 
 

:  På TSCA fortegnelsen 
 
 

DSL/NDSL (Canada) 
 

:  Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL 
liste. 
 
 

AICS (Australia) 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 
 

NZioC (New Zealand) 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 
 

ENCS (Japan) 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 
 

ISHL (Japan) 
 

:  Ikke i overensstemmelse med listen 
 
 

KECI (Korea) 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 
 

PICCS (Philippines) 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 
 

IECSC (China) 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 
 

TCSI (Taiwan) 
 

:  Ikke i overensstemmelse med listen 
 
 

CICR (Turkey) 
 

:  Ikke i overensstemmelse med listen 
 
 

INSQ (Mexico) 
 

:  Ikke i overensstemmelse med listen 
 
 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Ikke anvendelig 
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PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER 

 
 
Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og 
overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til 
sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke 
betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt 
angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre 
materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 
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