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Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Punkt 2: Fareidentifikation

1.1. Produktidentifikator

 Produktnavn:  Q10 PF 
 Lagernummer:  Aerosol

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

 Anvendelse af produktet:  Smøremiddel / smøreolie. 

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

 Identifikation af virksomheden:  Q Oil Europe Ltd,  
  Unit 2, Crown Point Ind Est Sth,  
  King Street,  
  Denton,  
  Manchester, M34 6HE  
  United Kingdom

 Tel:  +44 (0) 161 484 6505

 Email:  office@qoileurope.com

1.4. Nødtelefon

 Tel (i nødstilfælde):  +44 (0) 161 484 6505 (Office Hours Only) 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

 Klassificering (DSD/DPD):  F+: R12

 Klassificering (CLP):  Flam. Aerosol 1: H222; -: EUH066 
 Vigtigste bivirkninger:  Yderst brandfarlig.

2.2. Mærkningselementer

 Faresætninger:  H222: Yderst brandfarlig aerosol. 
  EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

 Signalord:  Fare

 Farepiktogrammer:  GHS02: Flamme

 Sikkerhedssætninger:  P202: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. 
  P281: Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
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2.2. Mærkningselementer forts...

 Sikkerhedssætninger:  P302+350: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med  
  rigeligt sæbe og vand. 
  P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. 
  P251: Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 
  P410+412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som  
  overstiger 50 ºC.

 Mærkningselementer (DSD/DPD):

 Faresymboler:  Yderst brandfarlig.

 Risikosætninger:  R12: Yderst brandfarlig.

 Sikkerhedssætninger:  S2: Opbevares utilgængeligt for børn. 
  S29: Må ikke tømmes i kloakafløb. 
  S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

 Forholdssætninger:   Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsaettes for  
temperaturer på over 50°C. Maa ikke punkteres eller braendes. Heller ikke, naar 
den er toemt. Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende 
legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antaendelse - Rygning forbudt. Op-
bevares uden for boerns raekkevidde.

2.3. Andre farer

 Andre farer:  Ved brug kan brandbare brandfarlige / eksplosive damp-luftblandinger dannes.

 PBT:  Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.
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Precautionary statements: P202: Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

P211: Do not spray on an open flame or other ignition source.

P308+313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

P251: Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use.

P281: Use personal protective equipment as required.

P273: Avoid release to the environment.

Label elements under CHIP:

Hazard symbols: Extremely flammable.

Dangerous for the environment.

Harmful.

Risk phrases: R12: Extremely flammable.

R40: Limited evidence of a carcinogenic effect.

R51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic

environment.

Safety phrases: S2: Keep out of the reach of children.

S29: Do not empty into drains.

S36/37: Wear suitable protective clothing and gloves.

S51: Use only in well-ventilated areas.

S61: Avoid release to the environment. Refer to special instructions / safety data sheets.

Precautionary phrases: Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures

exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use.

Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources

of ignition - No smoking. Keep out of the reach of children.

2.3. Other hazards

PBT: This substance is not identified as a PBT substance.

Section 3: Composition/information on ingredients

3.2. Mixtures

Hazardous ingredients:

KEROSINE - UNSPECIFIED - DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT

EINECS CAS CHIP Classification CLP Classification Percent

265-149-8 64742-47-8 Xn: R65; N: R51/53 Asp. Tox. 1: H304 70-90%

[cont...]



Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige stoffer:
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Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

 Hudkontakt:   Fjern omgående alt forurenet tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. 
Skyl det berørte hudområde med rindende vand i 10 minutter eller mere, hvis stof-
fet stadig er på huden.

 Øjenkontakt:   Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter, mens øjenlågene holdes åbne.

 Indtagelse:   Undgå at fremkalde opkastning. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten 
straks drikke 1/2 liter vand. Søg læge.

 Indånding:   Fjern fra eksponering, og giv hvile og varme. I svære tilfælde, eller hvis skadelidte 
ikke hurtigt bliver frisk søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

 Hudkontakt:  Der kan være en let irritation på kontaktstedet.

 Øjenkontakt:  Irritation og rødme kan forekomme.

 Indtagelse:  Halsirritation kan forekomme.

 Indånding:  Der kan være trykken for brystet sammen med stakåndethed.

Forskudte/øjeblikkelige virkninger: Øjeblikkelige effekter kan forventes efter kortvarig eksponering.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

 Øjeblikkelig / særbehandling:  Ingen anvendelse.

EINECS  CAS  Klassificering (DSD/DPD)  Klassificering (CLP)  Procent

DESTILLATER (RÅOLIE), HYDROGENBEHANDLEDE LETTE 

265-149-8  64742-47-8  Xn: R65; N: R51/53  Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: H411 70-90%

PROPAN 

200-827-9  74-98-6  F+: R12 Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280  1-10% 
  Stof med en EF-grænseværdi for 
  erhvervsmæssig eksponering.

BUTAN 

203-448-7  106-97-8  F+: R12 Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280  1-10% 
  Stof med en EF-grænseværdi for 
  erhvervsmæssig eksponering.

4-HYDROXY-4-METHYLPENTAN-2-ONE 

204-626-7  123-42-2  Xi: R36  Eye Irrit. 2: H319  1-10%



Punkt 5: Brandbekæmpelse

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

5.1. Slukningsmidler

 Brandslukningsmidler:  Alkoholbestandigt skum. Vandsprøjt. Kuldioxid. Tørt kemisk pulver.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

 Farer ved udsættelse:   Yderst brandfarligt. Udsender giftig røg ved forbrænding. Fremkalder en  
eksplosiv blanding af luft og damp. Damp kan bevæge sig over betydelige af-
stande fra antændelsesstedet og flamme tilbage.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

 Anvisninger for brandmandskab:   Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre 
kontakt med hud og øjne.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

 Individuelle forholdsregler:   Se afsnit SDS, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Tilkald 
straks politi og brandvæsen. Fjern alle antændelseskilder. Vend beholdere med 
lækager så lækagesiden vender opad for at forhindre at der slipper væske ud.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

 Miljobeskyttelsesforanstaltn:  Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

 Rensning:   Brug ikke udstyr ved rengøringen, der kan frembringe gnister. Absorberes i tør 
jord eller tørt sand. Oprensning må kun foretages af uddannet personale, der er 
bekendt med det pågældende stof.

6.4. Henvisning til andre punkter

 Henvisning til andre punkter:  Se SDS, afsnit 8.

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

 Behandling:   Rygning forbudt. Brug værktøj, der ikke danner gnister. Sørg for tilstrækkelig  
ventilation i området. Må ikke håndteres i et lukket rum. Undgå at der dannes eller 
spredes tåger i luften.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

 Opbevaringsbetingelser:   Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt 
lukket. Må ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder. Undgå dannelse af 
elektrostatisk ladning i den umiddelbare nærhed. Sørg for at belysning og elektrisk 
udstyr ikke udgør en antændelseskilde.

 Anbefalet emballage:   Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt lukket. 
Opbevares i korrekt mærket beholdere.

7.3. Særlige anvendelser

 Særlige anvendelser:  Ingen data tilgængelige.
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Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Farlige stoffer:
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Grænseværdier for eksponering:   Støv der kan indåndes

State  TWA 8 timers  STEL 15 min  TWA 8 timers  STEL 15 min

PROPAN 

DK  1800 mg/m3  1800 mg/m3  -  -

BUTAN 

DK 1200 mg/m3  1200 mg/m3  -  -

4-HYDROXY-4-METHYL-2-PENTANON 

DK  240 mg/m3  240 mg/m3  -  -

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

 Tilstand:  Aerosol

 Farve:  Farveløs

 Lugt:  Aromatisk

 Fordampningsgrad:  Hurtig

 Oxiderende:  Ikke-oxiderende (efter EU-kriterier)

 Opløselighed i vand:  Let opløselig

 Kogepunkt/-interval°C  <=35 

 Flammepunkt°C:  <21

 Relativ densitet:  0.83 g/cm3

9.2. Andre oplysninger

 Andre oplysninger:  Ingen data tilgængelige.

8.2. DNEL/PNEC

 DNEL / PNEC  Ingen data tilgængelige.

8.3. Eksponeringskontrol

 Tekniske forholdsregler:   Sørg for tilstrækkelig udluftning af området. Sørg for at belysning og elektrisk uds-
tyr ikke udgør en antændelseskilde.

 Åndedrætsværn:  Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

 Beskyttelse af hænder:  Impermeable gloves, change regularly to avoid permeation problems.

 Øjenbeskyttelse:  Sikkerhedsbriller. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.

 Hudbeskyttelse:  Beskyttelsestøj.



Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

Punkt 12: Miljøoplysninger

10.1. Reaktivitet

 Reaktivitet:  Stabil under anbefalet transport eller opbevaring.

10.2. Kemisk stabilitet

 Kemisk stabilitet:   Stabilt under normale forhold. Stabilt ved stuetemperatur.10.3. Possibility of 
hazardous reactions

10.3. Risiko for farlige reaktioner

 Farlige følger:   Farlige reaktioner vil ikke ske under normal transport eller opbevaring. 
Nedbrydning kan forekomme ved udsættelse for nedennvænte forhold eller 
materialer.

10.4. Forhold, der skal undgås

 Betingelser, der skal undgås:  Varme. Varme overflader. Antændelseskilder. Flammer.

10.5. Materialer, der skal undgås

 Materialer, der skal undgås:  Stærke oxiderende præparater. Stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

 Farlige nedbrydningsprod:  Udsender giftig røg ved forbrænding.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Farlige stoffer:

4-HYDROXY-4-METHYL-2-PENTANON

IVN  RAT  LDLO  3024  mg/kg

ORL  MUS  LD50  3950  mg/kg

ORL  RAT  LD50  2520  mg/kg

 Giftighed:  Ingen data tilgængelige.
Symptomer / eksponeringsmåde

 Hudkontakt:  Der kan være en let irritation på kontaktstedet.
 Øjenkontakt:  Irritation og rødme kan forekomme.
 Indtagelse:  Halsirritation kan forekomme.
 Indånding:  Der kan være trykken for brystet sammen med stakåndethed.
Forskudte/øjeblikkelige virkninger:  Øjeblikkelige effekter kan forventes efter kortvarig eksponering.

12.1. Toksicitet

 Ekogiftighed:  Ingen data tilgængelige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

 Persistens og nedbrydelighed:  Biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

 Bioakkumulationspotentiale:  Ikke potentiale for bioakkumulation.
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Punkt 12: Miljøoplysninger

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Punkt 15: Oplysninger om regulering

Punkt 14: Transportoplysninger

12.4. Mobilitet i jord

 Mobilitet:  Optages let i jorden.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

 PBT:  Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

 Andre negative virkninger:  Minimal økotoksicitet.

13.1. Metoder til affaldsbehandling

 Bortskaffelsesformer:   Overflyttes til en egnet beholder - sørg for afhentning ved et specialisert 
 renovationsselskab.

 Bemærk:  Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale  
  eller nationale affaldsbestemmelser.

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

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

14.1. UN-nummer

UN-nr: UN1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLER

14.3. Transportfareklasse(r)

Transportklasse: 2

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

Farligt for miljøet: Nej Havforureningsemne: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler: Ingen særlige forholdsregler.

Tunnelkode: D

Transportkategori: 2
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Punkt 16: Andre oplysninger

 Andre oplysninger:  Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 453/2010. 
* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er ændret siden sidste revidering.

 Sætninger i afsnit 2 / 3:  EUH066: Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 
  H220: Yderst brandfarlig gas. 
  H222: Yderst brandfarlig aerosol. 
  H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
  H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. 
  H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
  R12: Yderst brandfarlig. 
  R36: Irriterer øjnene. 
  R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
  langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
  R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

 Ansvarsfraskrivelse:   Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være 
altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for 
skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte 
produkt.
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