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1 Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden 
• Produktidentifikator 
• Handelsnavn: FUREX KS 930 
• Artikel nummer: 289.800 
 
• Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 
frarådes 
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed. 
• Anvendelse af stoffet / præparatet Antifreeze for vand ildslukker 
 
• Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
• Producent / Leverandør: 
CALDIC Deutschland Chemie B. V. 
Am Karlshof 10 
40.231 Düsseldorf  Tlf. + 49 (0) 211/7346-0 
• For yderligere information: 
Produktsikkerhed afdeling. 
e-mail: info@caldic.de 
• Nødtelefon:  Tlf. +49 211 7346-233 
 
2 Fareidentifikation 
• Klassificering af stoffet eller blandingen 
• Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 
Produktet er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen. 
• Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF Udgår 
• Oplysning om særlige farer for menneske og miljø: 
Produktet behøver ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "almindelige 
klassificeringsdirektiv for præparater i EU "i sidste gældende udgave. 
• Klassificering system: 
Klassificeringen er i overensstemmelse med de aktuelle EF-lister. Det er udvidet, dog 
suppleret med oplysninger fra teknisk litteratur og ved oplysninger fra leverandør 
selskaber. 
 
• Mærkningselementer 
• Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 bortfalder 
• Farepiktogrammer udgår 
• Signal ord udgår 
• Faresætninger 
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning. 
• Andre farer 
• Resultater af PBT-og vPvB-vurdering 
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• PBT: Ikke relevant. 
• vPvB: Ikke relevant. 
 
3 Sammensætning / oplysninger om indholdsstoffer 
• Kemisk betegnelse: Stoffer 
• CAS Nr. Betegnelse: 
Furex KS 930 
• Kemisk betegnelse: Blandinger 
• Beskrivelse: Blanding af nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. 
 
• Komponenter: 
CAS: 7774-34-7                 calciumchlorid           Xi R36   <10,00% 
EINECS: 233-140-8        Acute Tox. 4, H302, Eye Irrit. 2, H319 
 
• Yderligere oplysninger: Teksten på de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16. 
 
4 Førstehjælpsforanstaltninger 
• Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
• Generel information; Tøj forurenet med produktet fjernes / aftages. 
• Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer søges læge. 
• Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. 
Og søg læge. 
• Efter indtagelse I tilfælde af vedvarende symptomer skal der søges læge. 
• Information til lægen 
• Af vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede, er der ingen yderligere, 
relevante informationer til rådighed. 
• Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Ingen yderligere relevante informationer til rådighed. 
 
5 Brandbekæmpelse 
• Slukningsmidler 
• Egnede slukningsmidler 
CO2, pulver eller vandstråle. Bekæmp større brande med vandstråle eller alkohol-resistent 
skum. 
• For sikkerhedens skyld uegnede slukningsmidler: Vand i fuld stråle. 
• Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen. 
 Ingen yderligere relevante informationer til rådighed. 
• Anvisninger for brandmandskab 
• Personlige værnemidler: Ingen specielle foranstaltninger er påkrævet. 
• Yderligere oplysninger 
Bortskaf Brandrester og forurenet slukningsvand i overensstemmelse med 
myndighedernes forskrifter. 
 
6 Forholdsregler ved udslip 
• Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
De sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier. 
• Miljømæssige forholdsregler: 
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Må ikke udledes i kloaksystemet, overfladevand eller grundvand. 
Undgå at produktet spreder (fx ved opstemning-eller olie barrierer). 
Lad ikke komme i undergrunden / jordbunden. 
• Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: 
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, 
universalbindemiddel, savsmuld). 
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. 
Send til genbrug eller bortskaffelse i egnede beholdere. 
Større mængder skal pumpes i beholdere. 
Vask resten væk med masser af vand 
• Henvisning til andre punkter 
Ingen farlige stoffer frigives. 
Se afsnit 7 for information om sikker håndtering 
Se punkt 8 for oplysninger om personlige værnemidler. 
Se afsnit 13 for information om bortskaffelse. 
 
7 Håndtering og opbevaring 
• Håndtering 
• Forholdsregler for sikker håndtering. Hold beholderen tætsluttende/ lukket. 
• Information om beskyttelse mod eksplosion og brand: Der kræves ingen særlige 
forholdsregler. 
• Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
• Opbevaring 
• Krav til lagerrum og beholdere: 
Produktet er ætsende for ubeskyttede metaller. 
Brug kun beholdere der specifikt er tilladt for dette stof / produkt. 
Opmærksomheden henledes på landespecifikke krav til opbevaring af lav vand-
forurenende stoffer. 
• Oplysninger om opbevaring i en fælles lagerfacilitet: Ikke påkrævet. 
• Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold: Hold beholderen tætsluttende/ lukket. 
• Særlige anvendelser, ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
 
8 Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 
• Yderligere oplysninger om konstruktion af tekniske systemer: Ingen yderligere 
oplysninger, se punkt 7. 
• Kontrol parametre 
• Komponenter med kritiske værdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: 
Produktet indeholder ikke nogen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede 
grænseværdier, der skal være overvåget på arbejdspladsen. 
• Yderligere oplysninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for 
udarbejdelsen, blev brugt som grundlag. 
• Eksponeringskontrol 
• Personlige værnemidler 
• Almindelige forholdsregler for beskyttelse og hygiejne: 
De sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier. 
• Åndedrætsværn: Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation. 
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• Beskyttelse af hænder: 
Gummihandsker 
Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet / stoffet / 
præparatet. 
Grundet manglende tests er der ingen anbefalinger til handskemateriale ved brug af den 
kemiske blanding. 
Ved valg af handskematerialet skal der dog tages højde for gennemtrængningstider, 
permeabilitetstal og nedbrydning 
• Handskemateriale 
Gummihandsker 
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere 
kvalitetskriterier og er forskelligt fra producent til producent. Da produktet er et præparat af 
flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd 
og bør derfor efterprøves inden i brugtagning. 
• Handskematerialets materiale 
Den nøjagtige gennemtrængningstid tid skal findes af producenten af beskyttelses-
handsker og skal være kendt. 
• Beskyttelse af øjne: Sikkerhedsbriller 
• Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt. 
 
9 Fysiske og kemiske egenskaber 
• Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
• Generel Information 
• Udseende: 
Form:   Flydende 
Farve:    Gul farve 
• Lugt:    Lugtfri 
• Lugttærskel:   Ikke bestemt. 
• pH-værdi ved 20 ° C:   6 
 
• Tilstandsændring 
Smeltepunkt / smelteområde  -51 ° C 
Kogepunkt / kogeområde: Ikke bestemt 
• Flammepunkt:  Ikke relevant 
• Antændelighed (fast, i luftform):  Ikke relevant. 
• Antændelsestemperatur: Ikke relevant. 
Nedbrydningstemperatur:  Ikke bestemt. 
• Selvantændelighed:  Produktet er ikke selvantændeligt. 
• Eksplosionsfare:  Produktet er ikke eksplosivt. 
• Eksplosionsgrænser: 
Nedre:   Ikke bestemt. 
Øvre:    Ikke bestemt. 
 
• Damptryk ved 20 ° C:   23 hPa 
• Densitet ved 20 ° C   1,2915 g / cm ³ 
• Vægtfylde    Ikke bestemt. 
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• Damptæthed   Ikke bestemt. 
• Fordampningshastighed  Ikke bestemt. 
 
• Opløselighed i / blandbarhed med Vand:  Lav blandbarhed 
• Fordelingskoefficient (n-octanol/vand):  Ikke bestemt. 
 
• Viskositet: 
dynamisk:    Ikke bestemt. 
kinematisk:    Ikke bestemt. 
Organiske opløsningsmidler:  0,0% 
Vand:    50,0% 
• Andre oplysninger, afhængigt af typen / kvaliteten og fysiske data kan variere. 
 
10 Stabilitet og reaktivitet 
• Reaktivitet 
• Kemisk stabilitet 
• Termisk nedbrydning / forhold, der bør undgås: Ingen nedbrydning ved 
bestemmelsesmæssig brug. 
• Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner kendt 
• Forhold der skal undgås: Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
• Materialer: ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
 
11 Toksikologiske oplysninger 
Klassificeringen af risiko er baseret på viden om toksiciteten af de komponenter, der findes 
i dette produkt. 
• Oplysninger om toksikologiske virkninger 
• Akut toksicitet: 
• Primær irritation: 
• på huden:   Ingen lokalirriterende virkning. 
• på øjet:   Ingen lokalirriterende virkning. 
• Sensibilisering:  Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt. 
• Yderligere toksikologiske oplysninger: 
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i det almindelige EF 
Klassificeringsdirektiv for præparater i sidste gældende udgave: 
Når det anvendes og håndteres i henhold til specifikationerne, har produktet ikke nogen 
skadelige virkninger ud fra erfaringer og informationer, der foreligger. 
 
12 Miljøoplysninger 
• Toksicitet 
• Akvatisk toksicitet:  Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
• Persistens og nedbrydelighed:     Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
• Adfærd i miljøomgivelser: 
• Bioakkumuleringspotentiale:   Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
• Mobilitet i jord:  Ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
• Yderligere økologiske oplysninger: 
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• Generelle anvisninger: 
WGK 1 (Selvklassificering):  svagt vandforurenende. 
Led ikke ufortyndet eller større mængder af produktet i grundvandet, vandløb eller i kloak- 
systemet 
. 
• Resultater af PBT-og vPvB-vurdering 
• PBT:  Ikke relevant. 
• vPvB:  Ikke relevant. 
• Andre negative virkninger Der er ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 
 
13 Bortskaffelse 
• Metoder til affaldsbehandling 
• Anbefaling 
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet. 
Bortskaffelse skal ske i henhold til lokale myndigheders bestemmelser. 
• Europæisk affaldskatalog - 
• Urensede emballager: 
• Anbefaling: 
Kontaminerede emballager skal tømmes. De kan genbruges efter tilsvarende rensning. 
Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som produktet. 
 
14 Transportoplysninger 
Ingen påkrævet. 
• UN-nummer 
• ADR, ADN  Udgår 
• IMDG 14,1-14,6  Dette produkt er ikke omfattet af bestemmelserne i 
IMDG-koden for søtransport. 
• IATA 14,1-14,6  Dette produkt er ikke underlagt IATA regler for luft 
transportere. 
• Korrekt UN betegnelse søfart: 
• ADR, ADN, IMDG, IATA  bortfalder 
• Transport fareklasse (r) 
• ADR, ADN, IMDG, IATA 
• Klasse    Udgår 
• Emballagegruppe 
• ADR, IMDG, IATA   bortfalder 
• Miljømæssige farer: 
• Marine pollutant:   Nej 
 
• Særlige forsigtighedsregler for brugeren  Ikke relevant. 
• Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL73/78 og IBC-koden    
                                                                              Ikke relevant. 
• UN "Model Regulation": - 
 
15 Oplysninger om regulering 
• Sikkerhed, sundhed og miljø forordninger / særlig lovgivning for stoffet eller blandingen 
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• Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 bortfalder 
• Farepiktogrammer Udgår 
• Signal ord   Udgår 
• Faresætninger 
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning leveres. 
• Nationale forskrifter 
• Vandforureningsklasse: Vandforureningsklasse 1 (Selvklassificering): svagt 
vandforurenende. 
• Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført. 
 
16 Andre oplysninger 
Disse data er baseret på vores nuværende viden. De må imidlertid ikke udgøre garanti for 
nogen specifikke produktegenskaber og udgør heller ikke noget retsgyldigt kontraktforhold. 
• Risikoangivelser 
H302 Farlig ved indtagelse. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
R36 Irriterer øjnene. 
 
• Området som udsteder datablad: Miljøbeskyttelse afdeling. 
• Kontakt: CALDIC Deutschland Chemie BV 
• Forkortelser og akronymer: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par 
Chemin de Fer (Forordninger om International transport af farligt gods med jernbane) 
ADR: Accord européen sur le transport des Marchandises dangereuses par Route (den 
europæiske konvention om international Transport af farligt gods ad vej) 
IMDG: International Maritime kode for farligt gods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of American Chemical Society) 
DK 
 
Dansk oversættelse; 
Linde Brandmateriel 
05-12-2012 
 

 


