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

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Blanding 

Handelsnavn : BRAKE FIT (200 ML) 

UFI : AR23-X01M-800S-7F73 

Produktkode : 1115 

Produkttype : fedtstoffer,Smøremidler. 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse 

Anvendelse af stoffet/blandingen : Smøremidler og tilsætningsstoffer 

Funktion eller anvendelseskategori : Smøremidler og tilsætningsstoffer 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

1.4. Nødtelefon 

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] 

Ikke klassificeret 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Så vidt det vides, udgør dette produkt ikke en specifik fare, hvis de sædvanlige regler for industriel hygiejne overholdes. 

2.2. Mærkningselementer 

Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. 

Ingen mærkning påkrævet 

2.3. Andre farer 

Blandingen indeholder ikke stof(fer), der er medtaget på listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have 

hormonforstyrrende egenskaber eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 
 

Pro Part International  

Molenakker , 3 

5953 TW Reuver – Limburg 

Nederland 

T +31 (0) 77 476 2204 

info@propart-international.com - www.propart-international.com 

mailto:info@propart-international.com
http://www.propart-international.com/
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PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ingen tilgængelige data 

3.2. Blandinger 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning 

(EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

RESTOLIER (RÅOLIE), SOLVENTAFVOKSEDE; 

USPECIFICERET BASEOLIE; [EN SAMMENSAT 

BLANDING AF CARBONHYDRIDER OPNÅET VED 

FJERNELSE AF LANGE, FORGRENEDE 

CARBONHYDRIDER FRA EN RESTOLIE VED 

SOLVENTKRYSTALLISATION. DEN BESTÅR AF 

CARBONHYDRIDER, OVERVEJENDE STØRRE 

END C25, OG KOGER OMTRENT OVER 400 

°C.]NOTE L 

CAS nr: 64742-62-7 

EC-nummer: 265-166-0 

EC Index nummer: 649-471-

00-X 

80 – 90 Ikke klassificeret 

 

Kommentar : Note L: Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende anvendes, medmindre 

det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 3 % dimethylsulfoxidekstrakt som målt ved 

IP 346 (»Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and 

asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index 

method«, Institute of Petroleum, London). I så fald udføres der også en klassificering i 

overensstemmelse med afsnit II i denne forordning for denne fareklasse. 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden med store mængder vand. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld. 

Førstehjælp efter indtagelse : I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger : Ingen tilgængelig information. 

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

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tør pulver. Skum. Kuldioxid. 

Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en tæt vandstrøm. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Brandfare : Ikke antændeligt. 

Eksplosionsfare : Ingen direkte eksplosionsfare. 

Reaktivitet i tilfælde af brand : Produktet er ikke eksplosivt. 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Mulig dannelse af giftige dampe. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Beskyttelse under brandslukning : Grip ikke ind uden passende sikkerhedsudstyr. Røgdykkerudstyr. Fuldt beskyttelsestøj. 
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Nødprocedurer : Luft forurenet område. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Grip ikke ind uden passende sikkerhedsudstyr. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 

8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå udledning til miljøet. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Spildt væske absorberes i absorberingmiddel. 

Andre oplysninger : Aflever affald eller faste rester til et godkendt renovationsfirma. 

6.4. Henvisning til andre punkter 

For mere information, se afsnit 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Bær personligt beskyttelsestøj (se kapitel 8). 

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder 

efter håndtering af dette produkt. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige data. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og  biologiske grænseværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

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 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 
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8.2.2. Personlige værnemidler 

Personlige værnemidler: 

Beskyttelsesbriller. 

Personlige værnemidler symbol(er): 

 

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt 

Beskyttelse af øjne: 

Tætsluttende briller 

8.2.2.2. Hudværn 

Beskyttelse af krop og hud: 

Brug særligt arbejdstøj 

 

Beskyttelse af hænder: 

Beskyttelseshandsker 

8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv ventilation ikke er mulig. 

8.2.2.4. Farer ved opvarmning 

Beskyttelse mod termiske farer: 

Der foreligger ingen informationer. 

8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen 

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Væskeved 

Farve : Brun. 

Udseende : Fedtagtig. 

Lugt : Egenskab. 

Lugtgrænse : Ikke tilgængeligt 

Smeltepunkt : Ikke anvendelig 

Frysepunkt : Ikke tilgængeligt 

Kogepunkt : Ikke tilgængeligt 

Brændbart : Ikke relevant. 

Eksplosionsgrænser : Ikke tilgængeligt 

Nedre eksplosionsgrænse (LEL) : Ikke tilgængeligt 

Øvre eksplosionsgrænse (UEL) : Ikke tilgængeligt 

Flammepunkt : Ikke tilgængeligt 

Selvantændelsestemperatur : Ikke tilgængeligt 

Nedbrydningstemperatur : Ikke tilgængeligt 

pH : Ikke tilgængeligt 

Viskositet, kinematisk : Ikke tilgængeligt 

Opløselighed : Ikke tilgængeligt 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) : Ikke tilgængeligt 

Damptryk : Ikke tilgængeligt 

Damptryk ved 50 °C : Ikke tilgængeligt 

Densitet : 0,89 – 0,99 g/cm³ (geschatte værdi) 

Relativ massefylde : Ikke tilgængeligt 

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ikke tilgængeligt 
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Partikelstørrelse : Ingen tilgængelige data 

Partikelstørrelsesfordeling : Ingen tilgængelige data 

Form af partiklerne : Ingen tilgængelige data 

Partikelformat : Ingen tilgængelige data 

Partikler Aggregationstilstand : Ingen tilgængelige data 

Partikelagglomereringstilstand : Ingen tilgængelige data 

Specifik overfladepartikelstørrelse : Ingen tilgængelige data 

Dannelse af støvpartikler : Ingen tilgængelige data 

9.2. Andre oplysninger 

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Produktet reagerer ikke under normal brug, opbevaring og transport. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale brugsforhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ingen farlig reaktion kendt under normale brugsforhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Ingen under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7). 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Ingen tilgængelige oplysninger. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige nedbrydningsprodukter fremstilles ikke under normale opbevarings- og brugsbetingelser. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 
 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret 
 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret 
 

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret 
 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret 
 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 
 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret 
 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 
 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 

11.2. Oplysninger om andre farer 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Produktet vurderes ikke som skadeligt for vandlevende organismer og skønnes ikke at 

kunne forårsage langvarige uønskede effekter i miljøet. 

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret 

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.7. Andre negative virkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indhold/emballage i henhold til et anerkendt indsamlingsfirmas sorteringsanvisning. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer eller ID-nummer 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.5. Miljøfarer 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
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14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Vejtransport 

Ikke reguleret 

 

Søfart 

Ikke reguleret 

 

Luftfart 

Ikke reguleret 

 

Transport ad indre vandveje 

Ikke reguleret 

 

Jernbane transport 

Ikke reguleret 

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter 

Ingen tilgængelige data 

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 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH 

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af 

farlige kemikalier. 

Indeholder intet / de stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente 

organiske forurenende stoffer. 

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. 

15.1.2. Nationale regler 

Tyskland 

Begrænsninger for erhvervsmæssige aktiviteter : Overhold begrænsningerne i henhold til Lov om beskyttelse af arbejdende mødre (MuSchG) 

Overhold begrænsningerne i henhold til Lov om beskyttelse af unge i beskæftigelse 

(JArbSchG) 

Fareklasse for vand (WGK) 2 : 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 

SZW-lijst van mutagene stoffen : RESTOLIER (RÅOLIE), SOLVENTAFVOKSEDE; USPECIFICERET BASEOLIE; [EN 

SAMMENSAT BLANDING AF CARBONHYDRIDER OPNÅET VED FJERNELSE AF 

LANGE, FORGRENEDE CARBONHYDRIDER FRA EN RESTOLIE VED 

SOLVENTKRYSTALLISATION. DEN BESTÅR AF CARBONHYDRIDER, OVERVEJENDE 

STØRRE END C25, OG KOGER OMTRENT OVER 400 °C.]NOTE L 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 

Schweiz 

Opbevaringsklasse (LK) : LK 10/12 - Væsker 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering 
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PUNKT 16: Andre oplysninger 

Angivelse af ændringer 

Punkt Ændret emne Ændring Kommentar 

 Erstatter version fra Modificeret  

 Revideret den Modificeret  

 Antændelighed (fast stof, gas) Tilføjet  

2.2 Mærkning ikke påkrævet Tilføjet  

3 Sammensætning af/oplysning om 

indholdsstoffer 

Modificeret  

9.1 Lugt Tilføjet  

15.1 REACH bilag XVII Fjernet  

 

Forkortelser og akronymer: 

CLP Forordning om klassificering, mærkning og emballering Forordning (EF) nr. 1272/2008 

REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier 

ADN Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje 

ADR Europæisk aftale vedrørende international transport af farligt gods ad vej 

ATE Estimat for akut toksicitet 

BCF Bio-concentrationsfaktor 

BOD Biokemisk ilt efterspørgsel (BOD) 

BLV Biologisk grænseværdi 

COD Kemisk iltforbrug (COD) 

DMEL Afledt dosis med minimal effekt 

DNEL Afledt nuleffektniveau 

EC50 Median effektiv koncentration 

ED Hormonforstyrrende egenskaber 

CAS nr Chemical Abstracts Service-nummer 

EC-nummer Det Europæiske Fællesskabs nummer 

EN Europæisk standard 

IARC International Center for Cancer Research 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International maritim kode for farligt gods 

Vejledende 

grænseværdier for 

erhvervsmæssig 

eksponering (IOELV) 

Vejledende erhvervsmæssig eksponeringsgrænse 

LC50 Koncentration, der fører til døden i 50% af en testpopulation 

LD50 Dosis, der fører til døden i 50% af en testpopulation (median dødelig dosis) 

LOAEL Laveste dosis eller koncentration fundet at have en negativ virkning 

NOAEC Koncentration, hvor der ikke blev fundet nogen skadelig virkning 

NOAEL Dosis eller koncentration, hvor der ikke blev fundet nogen skadelig virkning 
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Forkortelser og akronymer: 

NOEC Koncentration uden observerede effekter 

OECD Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling, OECD 

OEL Begrænsning af eksponering ved arbejde 

PBT Vedvarende, bioakkumulerende og giftigt stof 

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration 

RID Forskrifter vedrørende international transport af farligt gods med jernbane 

STP Vandrensningsanlæg 

TLM Median Tolerance Limit 

TRGS Tekniske foranstaltninger for farlige stoffer 

ThOD Teoretisk iltbehov (TZV) 

SDS Sikkerhedsdatablad 

VOC Flygtige organiske forbindelser 

WGK: Vand-fareklasse 

vPvB Meget vedvarende og meget bioakkumulerende, vPvB 

 

Datakilder : Klassificeringsprocedure: Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificering er baseret på 

resultaterne af de testede blandinger. Sundheds- og miljøfarer: Metoden til klassificering af 

blandinger baseret på blandingens komponenter (sumformel). 

Andre oplysninger : ANSVARSFRALÆGGELSE Oplysningerne i dette datablad stammer fra kilder, der efter vor 

overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at 

de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og 

bortskaffes, samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også 

uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men 

fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse 

med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er 

udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en 

bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende. 

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 


