
 

PRODUCT SIKKERHEDSDATABLAD 
1: IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET ' 
Mod FO200 Cod.12002015 
Anvendelse: Smøring under samling af kobberrør til køling 
Wigam Srl: 
Adresse: Loc Hospital 10 / B 
Telefon: + 39 (0) 575 5011 Fax: + 39 (0) 575 501200 
2: SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 
Sammensætning: Syntetisk smøremiddel 
Produktet er ikke 'klassificeret som farlige på grundlag af dens sammensætning 
Alle komponenter i dette produkt er opført i EINECS (europæisk fortegnelse over 
markedsførte kemiske stoffer) eller ELINCS i 
(Europæisk liste over nye kemiske stoffer) eller er fritaget 
Se Afsnit 8 - eksponeringsgrænser 
3: FAREIDENTIFIKATION AF FORBEREDELSE 
Produktet er ikke klassificeret som farligt 
4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
Øjne: Skyl med rigeligt vand i flere minutter, søg lægebehandling, hvis der er 
vedvarende irritation. 
Hud: hurtigst muligt afvaskes grundigt med sæbe og vand eller rengøringsvæske. 
Indånding: Flyt fra eksponering. 
Indtagelse: Fremkald IKKE opkastning, søg medicinsk hjælp. 
5: BRANDBEKÆMPELSE 
Slukningsmidler Kulsyre, pulver, skum eller vandtåge –  
Termiske nedbrydningsprodukter: Ingen 
Særlige ressourcer til medarbejderne: Nej 
6: UDSLIP 
Personlige forholdsregler Produktet hældes indebærer risiko for at glide 
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udledning i afløb, kloakker og vandløb 
Metoder til oprensning Opsug med inerte stoffer eller andet og fjern den mest muligt 
7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 
Håndtering: Undgå kontakt med huden og øjnene 
Opbevaring: Emballagen skal opbevares tørt 
8: EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
Grænseværdier: - Ingen 
Forebyggelse teknik: Det anbefales at lufte ud at fjerne udstødningsgasser 
Personlig beskyttelse:. Kemikaliebestandige handsker (f.eks PVC) Briller  
Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. 
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9: KEMISKE EGENSKABER 
Fysisk tilstand: Væske 
Farve: Gul 
pH (koncentrat): Ikke relevant 
Glidende punkt (º C): - 33 
Viskositet 'kinematisk @ 40 º C (cSt): 66-70 
Viskositet 'Kinematisk @ 100 º C (cSt): 8,2-9,2 
Flammepunkt «(v.chiuso, ° C): Over 200 
Density (ved 20 ° C): 965 Kg/m3 
Opløselighed i vand : Uopløselig 
10: STABILITET 'OG REAKTIVITET' 
Etableret «: Stabil, vil ikke polymerisere 
Forhold, der skal undgås: Direkte sollys. 
Materialer, der skal undgås: Stærke oxidationsmidler 
Alle produkter 
Farlig nedbrydning: Nej 
 
11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 
Effekter på sundhed 
Øjne: Kan 'forårsage forbigående irritation 
Hud: Usandsynlig irritation ved kort, lejlighedsvis kontakt. 
Indånding: En lav doserings mængde gør indånding usandsynlig ved 
omgivelsestemperatur 
Indtagelse: Lav grad af toksicitet 'akut 
Kronisk: Ingen kendte 
Andet: Ingen kendte 
12: MILJØOPLYSNINGER 
Der findes kun få oplysninger om de miljømæssige konsekvenser af produktet, 
men den samlede miljøpåvirkning er ikke betydeligt. 
Mobiliserer : ikke opløseligt i vand. 
Persistens / nedbrydelighed ': Ingen kendte 
Bioakkumulering: Ikke kendt 
Økotoksicitet ': Ikke fastlagt 
13: BORTSKAFFELSE 
Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med fællesskabsregler og nationale regler 
Fjern ubrugt produkt gennem firma godkendt i særlig site. 
Opbrugt produkt / kontamineret Bortskaffes via godkendt underleverandør i stedsspecifik. 
Emballage: Kan 'være damp renses og genbruges. 
14: TRANSPORTOPLYSNINGER 
Produktet er ikke 'klassificeret som farligt for transport 
15: OPLYSNINGER OM REGULERING 
Sikkerhed mærkning: - 
Produktet 'forberedelse, er ikke' klassificeret i henhold til EØF-direktiv 88/379 
EØF-direktiver: direktiv 87/101/EØF om olieaffald 
Direktiv 91/155/EØF for sikkerhedsdatablade 
16: ANDRE OPLYSNINGER 
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Disse oplysninger er gyldige, når produktet «som omhandlet bestemte applikationer. 
Produktet er ikke "solgt forandre programmer end de angivne.  
Brugen af produktet til andre formål end dem, der er nævnt i dette kort 
kan føre til risici, der ikke er nævnt på dette blad. Man bør ikke bruge produktet til 
anvendelser der ikke er anført 
Hvis du har købt produktet til videresalg og er din pligt at følge den praksis nødvendig for 
at give brugerne oplysningerne i dette dokument 
Iværksætteren skal tage ansvar for at informere operatøren eller en anden kommer i 
kontakt med produktet af den 
beskrevne risici 
i dette ark og om de forholdsregler, der skal træffes 
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