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

00311945 Pflegeöl / Conditioning Oil 
1.1. Produktidentifikator 

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

Anvendelse af stoffet eller blandingen 
Rengøringsmiddel. 

Der foreligger ingen oplysninger. 
Anvendelser som frarådes 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Producent 
PMS Thomin GmbH Virksomhed: 

Gade: Meckesheimer Str. 7/1 
By: D-74939 Zuzenhausen 
Telefon: Telefax: +49(0)6226-789330 +49(0)6226-7893399 

info@pms-thomin.de E-mail: 
www.pms-thomin.de Internet: 

Leverandør 
Virksomhed: BSH Hvidevarer A/S 
Gade: Telegrafvej 4 
By: DK-2750 Ballerup 
Telefon: 44 89 88 20 
E-mail: BSH.Reservedele@BSHG.com 

1.4. Nødtelefon: Giftlinjen: (+45) 82 12 12 12 
(Akuthjælp ved forgiftning - Døgnet rundt) 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Forordning (EF) nr. 1272/2008 
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

2.2. Mærkningselementer 

Øvrige råd 
Mærkning af indholdsstoffer iflg. bekendtgørelse EF nr. 648/2004, bilag 7:  
> 30% alifatiske kulbrinter. 

Ingen særligt nævneværdige farer. Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag 
XIII. 

2.3. Andre farer 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.2. Blandinger 

> 30% alifatiske kulbrinter. 
Kemisk karakterisering 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Tag straks snavset, vædet tøj af. 
Generelt råd 
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Sørg for frisk luft. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. 
Hvis det indåndes 

Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand og sæbe. 
I tilfælde af hudkontakt 

Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. 
I tilfælde af øjenkontakt 

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket. 
Ved indtagelse 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Ingen data disponible 

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

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Vandsprøjtestråle / Skum / Kuldioxid (CO2) / Pulversluknings-middel / Slukningspulver  
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.   
Produktet selv kan ikke brænde. 

Egnede slukningsmidler 

Hel vandstråle. 
Uegnede slukningsmidler 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Farlige forbrændingsprodukter: 
Kuldioxid (CO2). Kulmonoxid. Kvælstofoxid (NOx). 

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.  
Bær kemisk beskyttelsesdragt.  
Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
 Undgå kontakt med huden og øjnene. 

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. 
6.4. Henvisning til andre punkter 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Undgå kontakt med øjnene. 
Sikkerhedsinformation 

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet. 
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Må kun lagres i originalbeholdere.  
 

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser 
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Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

7.3. Særlige anvendelser 

Rensemiddel 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

Hidtil er der ikke fastlagt nationale grænseværdier. 
Øvrige råd-Kontrolparametre 

8.2. Eksponeringskontrol 

Undgå indånding af gas/damp/aerosol-tågen. 
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. 
Hygiejniske foranstaltninger 

Beskyttelse af øjne: påkræves ikke. 
Beskyttelse af øjne/ansigt 

Beskyttelse af hænder: påkræves ikke. 
Håndværn 

Beskyttelse af kroppen: påkræves ikke. 
Hudværn 

Ved korrekt brug og under normale betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt. 

Åndedrætsværn 

farvel¢s 
flydende Tilstandsform: 

Farve: 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

lugtfri Lugt: 

Metode 

pH-værdien (ved 20 °C): ikke relevant 

Tilstand-ændringer 
ikke bestemt Smeltepunkt: 

>250°C °C Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval: 

ikke bestemt Sublimeringstemperatur: 

ikke bestemt Blødgørelsespunkt: 
ikke bestemt Pourpoint: 

240 °C Flammepunkt: 

Andre eksplosionsfarlige stoffer 
Eksplosive egenskaber 

DIN 51794 Selvantændelsestemperatur: 

Damptryk: ikke bestemt 
Damptryk: ikke bestemt 

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,85 g/cm³ 
Vægtfylde: ikke bestemt 

ikke bestemt Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 

Trykt dato: 26.07.2021 DA Revidere-nr.: 1,00 



i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 

Sikkerhedsdatablad 
PMS Thomin GmbH 

00311945 Pflegeöl / Conditioning Oil 

Side 4 af 6 

Viskositet/dynamisk: ikke bestemt 

Viskositet/kinematisk: 
  (ved 40 °C) 

22-27 mm²/s 

Udløbstid: ikke bestemt 

Relativ dampmassefylde: ikke bestemt 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 
Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner. 

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner. 
10.4. Forhold, der skal undgås 

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner. 
10.5. Materialer, der skal undgås 

Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter. 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Toksikokinetik, stofskifte og fordeling 
Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen. 

Akut toksicitet 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
ORAL RAT LD50      >5000 mg/kg 
DERMAL RAB LD50 >5000 mg/kg 
INHAL RAT LD50      >5000 mg/l 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen. 

Irriterende og ætsende virkninger 

Sensibiliserende virkninger 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen. 

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Enkel STOT-eksponering 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen. 

Gentagne STOT-eksponeringer 

Aspirationsfare 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen. 
Specifikke virkninger i dyreforsøg 
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PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 
Negative økologiske virkninger er ikke at forvente udfra det nuværende kendskab. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
Produktet kan nedbrydes ved abiotiske, f.eks. kemiske eller fotolytiske, processer. 

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen. 
12.4. Mobilitet i jord 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII. 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Overvejelser ved bortskaffelse 
Korrekt bortskaffelse/Produkt: Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og 
processpecifikt jfr. EAKV. 

Embalering: Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug. 
Bortskaffelse af forurenet emballage 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

Landtransport (ADR/RID) 

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

Indenrigsskibstransport (ADN) 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. 

Skibstransport (IMDG) 
Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN 

proper shipping name): 

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR) 

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser. 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

14.5. Miljøfarer 

Nej MILJØFARLIGT:  

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

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

National regulativ information 

1 - svagt skadeligt for vand Vandfareklasse (D): 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
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Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. 
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte 
produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre 
produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på 
dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme. 

Yderligere information 

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 
sikkerhedsdatablad.) 
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