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

1.1 Produktidentifikator 

Handelsnavn 
 

: SEATONS CROCELL SH23-PL-(JL) 
 

Produkt kode 
 

: JSJ0363 
 

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

Anvendelse af stoffet/det 
kemiske produkt 
 

: Klarlakker 
 

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Firma : Croda Nordica AB 
 
Geijersgatan 2B 
Limhamn 
216 18 
SE 
 

Telefon 
 

: +46406357550 
 

Telefax 
 

: +4640150570 
 

E-mail adresse : SDSCompiler@Croda.com 

1.4 Nødtelefon 

USA: 24 Hour Emergency Response Information CHEMTREC toll free: 1-800-424-9300; 
direct/international: 1-703-527-3887.  CANADA: Quantum Murray (spill response)1-877-
378-7745. CANADA: CANUTEC(collect) 1-613-996-6666. EUROPE: 00 32 3575 5555.  
ASIA PACIFIC - excl. China: +65 6542-9595. CHINA: +86 21 2315 9344. AUSTRALIA: +61 
2 9616 5890. SOUTH AFRICA: +32 3 575 55 55. LATAM: 0800 720 8000. 1-613-996-6666. 

INDIA: +91 22 30948601/2.  JAPAN: +65 6542 9595 (24時間 日本語対応無料通話、シン

ガポール) 

 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Ikke et farligt stof eller blanding. 

Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF) 

Ikke et farligt stof eller blanding. 

2.2 Mærkningselementer 

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Ikke et farligt stof eller blanding. 
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2.3 Andre farer 

Kan give hudirritation. 
Kan irritere øjne. 
Kan forårsage irritation af åndedrætsorganer. 
Indtagelse kan give irritation på slimhinderne. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.2 Blandinger 

Farlige komponenter  

Bemærkninger :  Ingen farlige indholdsstoffer 
 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Hvis det indåndes 
 

:  Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft. 
Søg læge ved vedvarende symptomer. 
 

I tilfælde af hudkontakt 
 

:  I tilfælde af kontakt, skyl straks huden med sæbe og rigeligt 
vand. 
Søg læge ved vedvarende symptomer. 
 

I tilfælde af øjenkontakt 
 

:  Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg 
læge. 
 

Ved indtagelse. 
 

:  Hvis store mængder af dette materiale indtages, tilkaldes en 
læge straks. 
 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer : Ingen kendte. 
 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling 
 

: Ingen kendte. 
 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1 Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler 
 

:  Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige 
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. 
Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller 
kuldioxid. 
 

Uegnede slukningsmidler 
 

:  Kraftig vandstråle 
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5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Specifikke farer ved 
brandbekæmpelse 
 

:  Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter 
dannes: 
Carbonoxider 
 

 
 

  Undgå dannelse af støv; fint støv fordelt i luft i tilstrækkelige 
koncentrationer og ved tilstedeværelse af en 
antændelseskilde udgør en potentiel støv eksplosionsfare. 
 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 

Særlige personlige 
værnemidler, der skal bæres 
af brandmandskabet 
 

:  I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.  
 

Yderligere oplysninger 
 

:  Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand 
eller grundvandssystemet. 
Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes 
i henhold til de lokale regler. 
 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer 
 

:  Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
Brug personligt beskyttelsesudstyr. 
 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin
ger 
 

:  Forebyg at produktet kommer i kloakkerne. 
 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Metoder til oprydning 
 

:  Fej op og skovl op i egnede affaldsbeholdere. 
 

6.4 Henvisning til andre punkter 

Ingen. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering 
 

: Undgå støvdannelse. 
Skal håndteres i overensstemmelse med god 
erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. 
 

Henvisning til brand- og 
eksplosionsbeskyttelse 
 

:  Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes. 
Undgå støvdannelse i lukkede områder.  
 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Krav til lager og beholdere :  Opbevar i original beholder. Opbevar beholderen tætlukket på 
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 et tørt og godt ventileret sted.  
 

Anvisninger ved samlagring 
 

: Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre 
produkter. 
 

Andre oplysninger 
 

:  Opbevares på et tørt sted. Stabilt under de anbefalede 
opbevaringsforhold.  
 

7.3 Særlige anvendelser 

Særlige anvendelser 
 

:  Klarlakker 
 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1 Kontrolparametre 

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Komponenter CAS-Nr. Ventil type 
(Påvirkningsform) 

Kontrolparametre Basis 

  GV 3 mg/m3 DK OEL 

8.2 Eksponeringskontrol 

Personlige værnemidler 

Beskyttelse af øjne :  Sikkerhedsbriller med sideskærme 
 

Beskyttelse af hænder 
    Bemærkninger :  Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller 

gentagende kontakt. 
 
Beskyttelse af hud og krop :  uigennemtrængelig beklædning 

 
Åndedrætsværn :  Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. 

 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende 
 

: korn 
 

Farve 
 

:  lysegul 
 

Lugt 
 

:  karakteristisk 
 

Lugttærskel 
 

:  Ingen data tilgængelige  
 

pH-værdi 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Smeltepunkt 
 

: 105 °C 
 

Kogepunkt 
 

: Ingen data tilgængelige  
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Dekomponeringstemperatur 
 

 Ingen data tilgængelige  

Flammepunkt 
 

: 221 °C 
Metode: Seta closed cup 
 

Fordampningshastighed 
 

:  Ingen data tilgængelige  

Antændelighed (fast stof, 
luftart) 
 

: Ingen data tilgængelige 
 

Højeste eksplosionsgrænse 
 

: Ingen data tilgængelige  

Laveste eksplosionsgrænse 
 

: Ingen data tilgængelige  

Damptryk 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Relativ dampvægtfylde 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Massefylde 
 

: 1,05 g/cm3 (20 °C) 
 
 

Opløselighed 
Vandopløselighed 

 
: uopløselig  

 
Opløselighed i andre 
opløsningsmidler 

 

: ikke bestemt 
 
 

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Selvantændelsestemperatur 
 

: Ingen data tilgængelige  
 

Termisk spaltning 
 

:  Ingen data tilgængelige  
 

Viskositet 
Viskositet, dynamisk 

 
: Ingen data tilgængelige  

 
Viskositet, kinematisk 

 
: Ingen data tilgængelige  

 
Eksplosive egenskaber 
 

: Klassifikationskode: Ingen data tilgængelige 
 

Oxiderende egenskaber 
 

: Ingen data tilgængelige  

9.2 Andre oplysninger 

Ingen data tilgængelige 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

Ingen data tilgængelige 
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10.2 Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner 
 

:  Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold. 
 

10.4 Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås 
 

: Undgå støvdannelse. 
 

10.5 Materialer, der skal undgås 

Materialer, der skal undgås 
 

:  Stærke oxidationsmidler 
Alkalier 
 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 
 

: Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter 
dannes: 
Carbonoxider 
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet 

Produkt: 

Akut oral toksicitet 
 

:  Ingen data tilgængelige :  

Akut toksicitet ved indånding 
 

:  Ingen data tilgængelige :  

Akut dermal toksicitet 
 

:  Ingen data tilgængelige :  

Hudætsning/-irritation 

Produkt: 

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation 

Produkt: 

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering 

Produkt: 

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

Kimcellemutagenicitet 

Produkt: 
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Genotoksicitet in vitro 
 

: Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 
 

Kræftfremkaldende egenskaber 

Produkt: 

Kræftfremkaldende 
egenskaber - Vurdering 
 

:  Ingen data tilgængelige 
 

Reproduktionstoksicitet 

Produkt: 

Virkninger på fertilitet 
 

:   
Test-emne: Ingen data tilgængelige 
 

Enkel STOT-eksponering 

Produkt: 

Vurdering: Ingen data tilgængelige 
 

Gentagne STOT-eksponeringer 

Produkt: 

Vurdering: Ingen data tilgængelige 
 

Aspiration giftighed 

Produkt: 

Ingen data tilgængelige 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1 Toksicitet 

Produkt: 

Toksicitet overfor fisk 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

Produkt: 

Biologisk nedbrydelighed 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

Produkt: 

Bioakkumulering 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
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12.4 Mobilitet i jord 

Produkt: 

Spredning til forskellige 
miljøer 
 

: Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Produkt: 

Vurdering 
 

: Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

12.6 Andre negative virkninger 

Produkt: 

Yderligere økologisk 
information 
 

:  Bemærkninger: Ingen data tilgængelige 
 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 

13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Produkt :  Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. 
 

Forurenet emballage :  Tøm for resterende indhold. 
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt 
affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. 
 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

14.1 UN-nummer 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.3 Transportfareklasse(r) 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.4 Emballagegruppe 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.5 Miljøfarer 

Ikke reguleret som farligt gods 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Ikke anvendelig 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 

Ikke relevant for produktet, som det leveres. 
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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 

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister: 

REACH 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 

CH INV 
 

:  Ikke i overensstemmelse med listen 
 

TSCA 
 

:  Alle kemiske stoffer i dette produkt er anført i TSCA-
fortegnelsen. 
 

DSL 
 

:  Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL 
liste. 
 

AICS 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 

NZIoC 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 

ENCS 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 

ISHL 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 

KECI 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 

PICCS 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 

IECSC 
 

:  På eller i overensstemmelse med listen 
 

Til forklaring af forkortelser se punkt 16. 
 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Disse oplysninger foreligger ikke. 
 
 
 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet 

AICS (Australien), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Europæisk Union), ENCS (Japan), ISHL 
(Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Filippinerne), TSCA (USA) 

 
Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og 
overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til 
sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke 
betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt 
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angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre 
materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 
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