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

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Blanding 
Navn : ATF MB134 FE 
UFI : U3MA-H5WM-C00U-P011 
Produktkode : 598 
Produktkode : 59800 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 
Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse,Erhvervsmæssig anvendelse,Forbrugeranvendelse 
Specifikation for industriel og erhvervsmæssig 
anvendelse 

: Anvendes i lukkede systemer 

Funktion eller anvendelseskategori : Smøremidler og additiver 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 
Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : +31 (0) 6 54924171 
I kontortiden: 8.30 t/m 17:00 h 

 

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning 

Danmark Giftlinjen 
Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Bakke 23E 
Opgang 20 C 
2400 København NV 

+45 82 12 12 12  

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Aspirationsfare, kategori 1 H304    
Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3 H412    
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 
Ingen tilgængelige oplysninger 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Farepiktogrammer (CLP) : 
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  GHS08      
Signalord (CLP) : Fare 
Indeholder : Baseoil - unspecified, Baseoil - unspecified 
Faresætninger (CLP) : H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
Sikkerhedssætninger (CLP) : P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
P301+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION, 
en læge. 
P331 - Fremkald IKKE opkastning. 
P405 - Opbevares under lås. 
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes regionale,nationale og/eller internationale 
bestemmelser. 

2.3. Andre farer 

Contains no PBT/vPvB substances ≥ 0.1% assessed in accordance with REACH Annex XIII 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning 
(EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Baseoil - unspecified CAS nr: 72623-87-1 
EC-nummer: 276-738-4 
EC Index nummer: 649-483-
00-5 
REACH-nr: 01-2119474889-
13 

75 – 95 Carc. 1B, H350 
Asp. Tox. 1, H304 

Baseoil - unspecified CAS nr: 72623-86-0 
EC-nummer: 276-737-9 
EC Index nummer: 649-482-
00-X 
REACH-nr: 01-2119474878-
16 

1 – 9,99 Asp. Tox. 1, H304 

3-(declyloxy) tetrahyrdothiophene 1.1-dioxide EC-nummer: 242-556-9 0,1 – 0,49 Aquatic Chronic 2, H411 

Reaction product of alkylthioalcohol and substituted 
phosphorus compound 

EC-nummer: 424-820-7 
REACH-nr: 01-00000017126-
75 

0,1 – 0,49 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp efter indånding : Særlige foranstaltninger kræves ikke. 
Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden grundigt med mild sæbe og vand. 
Førstehjælp efter øjenkontakt : Irrigate copiously with clean, fresh water for at least 15 minutes, holding the eyelids apart. 
Førstehjælp efter indtagelse : Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden. Søg omgående lægehjælp. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter indånding : Forventes ikke at udgøre nogen fare for indånding under normale anvendelsesforhold. 
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Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare ved kontakt med huden under normale 
anvendelsesforhold. 

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for øjnene under normale 
anvendelsesforhold. 

Symptomer/virkninger efter indtagelse : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare for indtagelse under normale 
anvendelsesforhold. 

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

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandtåge. Skum. Pulver. Tørt kemikalie. 
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Ingen tilgængelige oplysninger 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Brandforebyggende foranstaltninger : Forsigtighed i tilfælde af kemisk ildebrand. 
Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. 
Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 
Beskyttelsesudstyr : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. 

6.1.2. For indsatspersonel 
Beskyttelsesudstyr : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Til tilbageholdelse : Større mængder spild inddæmmes og opsamles ved at blande dem med et inert granuleret 
faststof. 

Rengøringsprocedurer : Detergent. Spildt væske absorberes i absorberingmiddel sand/savsmuld/kiselgur. 
Andre oplysninger : Spildt produkt kan være farligt glat. Brug egnede bortskaffelsesbeholdere. 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå enhver unødvendig eksponering. Der kræves normalt både lokal udblæsning og 
generel rumventilation. 

Håndteringstemperatur : < 40 °C 
Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, 

drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. 
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. 
Lagertemperatur : < 40 °C 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og  biologiske grænseværdier 
 

ATF MB134 FE  

Holland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

TGG-8u (OEL TWA) 5 mg/m³ (ACGIH TLV) 

8.1.2. Anbefalede målemetoder 
Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer 
Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier 
Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.5. Kontrolbanding 
Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2. Eksponeringskontrol 

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 
Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2.2. Personlige værnemidler 

Personlige værnemidler: 
Tætsluttende briller. Handsker. 
Personlige værnemidler symbol(er): 

  

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt 

Beskyttelse af øjne: 
Beskyttelsesbriller 

8.2.2.2. Hudværn 

Beskyttelse af krop og hud: 
Under forventet normale brugsbetingelser anbefales ikke nogen speciel beklædning eller hudbeskyttelse. 
 
Beskyttelse af hænder: 
Brug egnede kemikaliebestandige handsker 
 

Beskyttelse af hænder 

type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Penetration Standard 

 Nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minutter) >0.35   
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8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse 

Åndedrætsbeskyttelse: 
Der kræves ikke noges usædvanlig beskyttelse, hvor tilstrækkelig ventilation opretholdes. 

8.2.2.4. Farer ved opvarmning 
Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen 
Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Flydende 
Udseende : Olieagtig væske. 
Farve : Blå. 
Lugt : Karakteristisk. 
Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
pH : Ingen tilgængelige data 
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 
Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 
Flammepunkt : > 150 °C (ASTM D92) 
Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data 
Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 
Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data 
Damptryk : ≤ 0,1 hPa @20°C 
Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 
Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data 
Massefylde : 842 kg/m³ (15°C) 
Opløselighed : Tungtopløseligt produkt, som bliver på vandoverfladen. 
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) : Ingen tilgængelige data 
Viskositet, kinematisk : 17 mm²/s (40°C) 
Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 
Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data 
Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data 
Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 

9.2. Andre oplysninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Ingen under normale forhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ingen under normale forhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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10.5. Materialer, der skal undgås 

Stærke oxidationsmidler. Syrer. Baser. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

ATF MB134 FE  

LD50 oral rotte ≥ 2000 mg/kg 

LD50 hud kanin ≥ 2000 mg/kg 

LC50 Indånding - Rotte ≥ 5 mg/l/4h 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

Aspirationsfare : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
 

ATF MB134 FE  

Viskositet, kinematisk 17 mm²/s (40°C) 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008 
Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
 

ATF MB134 FE  

LC50 - Fisk [1] > 100 ml/l 

EC50 - Skaldyr [1] > 100 mg/l 

ErC50 alger > 100 mg/l 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

ATF MB134 FE  

Persistens og nedbrydelighed Uopløselig i vand, derfor kun ringe bionedbrydelighed. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.6. Andre negative virkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

I overensstemmelse med  /  /  / ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.5. Miljøfarer 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Vejtransport 
Ikke anvendelig 
 
Søfart 
Ikke anvendelig 
 
Luftfart 
Ikke anvendelig 
 
Transport ad indre vandveje 
Ikke anvendelig 
 
Jernbane transport 
Ikke anvendelig 

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

Ikke anvendelig 
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

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

15.1.1. EU-regler 

REACH Annex XVII (Restriction List) 
Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 

REACH Annex XIV (Authorisation List) 
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH 

REACH Candidate List (SVHC) 
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 

PIC Regulation (Prior Informed Consent) 
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 
and import of hazardous chemicals. 

POP Regulation (Persistent Organic Pollutants) 
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 
organic pollutants 

Ozone Regulation (1005/2009) 
Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 1005/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 
September 2009 on substances that deplete the ozone layer. 

Explosives Precursors Regulation (2019/1148) 
Indeholder intet stof, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og 
anvendelse af forstadier til sprængstoffer. 

Drug Precursors Regulation (273/2004) 
Indeholder ingen stoffer underlagt forordning (EF) 273/2004 fra Europaparlamentet og rådet af 11. februar 2004 om fremstilling og 
markedslancering af visse stoffer, der bruges til illegal fremstilling af narkotika og psychotropiske stoffer. 

15.1.2. Nationale regler 

Tyskland 
Fareklasse for vand (WGK) : WGK 3, Generelt farligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1). 
Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. 
BImSchV) 

:  Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV) 

Holland 
ABM category : Z(2) - biodegradable substances with hazardous properties for humans and the 

environment (carcinogenicity/ mutagenicity/reprotoxicity/bioacumulative potential or toxicity) 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen af bestanddelene er opført på listen 
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 
Vruchtbaarheid 

: Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

Danmark 
Danske nationale forordninger : Må ikke bruges af unge under 18 år 

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der 
kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets 
udførelse) 
Ved brug og bortskaffelse skal kravene fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 
følges 

Schweiz 
Opbevaringsklasse (LK) : LK 6.1 - Giftige materialer 
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15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Nej 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Forkortelser og akronymer: 

 Forkortelser og akronymer:  
 
RID: reglement for international transport af farligt gods med jernbane  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
ADR: den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej  
IMDG: International maritim kode for farligt gods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier  
EINECS: Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer  
ELINCS: europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer  
CAS: Chemical Abstracts Service (opdeling af American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Dødelig koncentration 50 procent  
LD50: Lethal dose, 50 procent 
 

 

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akut toksicitet (dermal), kategori 4 

Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1 

Aquatic Chronic 1 Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1 

Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2 

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1 

Carc. 1B Carcinogenicitet, kategori 1B 

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 

H312 Farlig ved hudkontakt. 

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 

H350 Kan fremkalde kræft. 

H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

Skin Corr. 1B Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B 

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU 

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og 
miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab


