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Super Gliss                            Udarbejdet d .01.06.09 

 
 

Sikkerhedsdatablad jævnfør 91/155/EWG 

 

 

 

 

 

Handelsnavn  Super Gliss,  

 

Leverandør  dkXP, 
Østerbro 4 
DK-5690 Tommerup 
Tlf. 20 63 64 66  

 
Kontaktperson Kim Have 

 
Importør EU:  Reinheimer, Borgwardstr.10, Adendorf +49 4131 98 1661  
 
 
 

Indhold: 

 

2.1    Kemisk betegnelse % område  Symbol  R-sats CAS 
 
2.2    Kemisk Betegnelse  % område  MAK Værdi  TRK BAT Værdi     CAS 
           Diethylenglykol 10-20  10ppm(44mg./m3)                                CAS-111-46-6 

   
 
 
 
3.1    For den personlige sikkerhed 
   Se punkt 15 
          Produktet virker affedtende 
          Vedvarende hud kontakt kan medføre tør hud 
          Tilberedelse / Anvendelse er ikke betragtet som farlig          
 
3.2    For miljøet.   Se punkt 12  
 
 
 
 

Ved øjenkontakt:   skylles med rigeligt vand (min. 15 minutter), og lægen konsulteres. 
 
Ved hud kontakt:  Huden en vaskes grundigt med sæbe og vand. Smør huden med en fed salve. 
 
Ved Indtagelse: Konsulter læge. Medbring datablad. Fremprovoker aldrig opkast, hvis den skadeslidte er 

besvimet eller ubevidst. 
 
Ved langvarig indånding: Sørg for masser af frisk luft. 
 
 
 
 
 

1 Identifikation af produkt og virksomhed 

2.    Sammensætning af indholdet  

3.   Fareidentifikation  

4.   Forholdsregler ved Første hjælp. 

5.   Forholdsregler ved brandbekæmpelse 
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Egnede slukkemetoder:  Afstemmes med øvrige behov for brandslukning 
 
Følgende bør IKKE benyttes: Fremgår ikke 
 
Ved brand kan frigives: Kuldioxid 
 
Særlig beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn (med friskluftstank)  

Øvrig afstemning med brandens størrelse 
 
 
 
 
Personalet:  Fjern eventuelle antændelseskilder, cigaretter, gnister osv. 
  Bær passende beskyttelse (påklædning, åndedrætsværn) 
  Vær opmærksom på stor fare for glat gulv, og dermed fare for at falde. 
 
Miljø  Undgå at produktet løber i kloak, afløb og ud i naturen 
 
Rengøring / bortskaffelse: Saml overskydende materiale med f. eks. Sand, savsmuld, eller lignende. Sørg for at bortskaffe 

det opsamlede korrekt. 
 
Forholdregler ved rengøring: Forurenet materiale bør bortskaffes.(se punkt 13). 
 
 
 
 
 
Håndtering: 

 
Henvisninger til den kor-   
rekte omgang:                          Se punkt 6.1 

 Sørg for god luftcirkulation/ udluftning på arbejdspladsen.  
 Generelle forholdsregler ved omgang med kemi 

 
Henvisninger til brand og  
eksplosionsbeskyttelse: Opbevares i original emballage. 
 Opbevares tørt mørkt og uden for brandfare  
 
Opbevaring 
 
Krav til lager og beholder:  Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.  
  Bør ikke opbevares i trappe opgange, og smalle passager  
  Sørg for at gulvet er vandtæt og sikret mod væske gennemtrængning 
 
Opbevaring blandt andre  
produkter:   Se punkt 10.2  
 
Lagerklasse:  
 
 
 
 
 
  
 
 

6.  Forholdsregler ved utilsigtet udslip 

7.   Håndtering og opbevaring. 

8.   Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 
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Kemisk Betegnelse  % område  MAK Værdi TRK BAT Værdi         CAS 
Diethyenglykol  10-20  10ppm (44mg./m3)             CAS-111-46-6 
 
 
Øjenbeskyttelse:  Tætsluttende sikkerhedsbrille. 
 
Åndedrætsværn: Ved ikke tilstrækkelig udluftningsmulighed er det anbefalet. Ikke ved normal 

brug/omstændigheder . 
 
Handsker og beskyttelsestøj:  Kemibestandige gummihandsker  (Nitril) 
  Håndcreme anbefales 
 
Berøring med hud og øjne bør absolut undgås, samt indånding af dampe. Beskidt eller gennemblødt beklædning skiftes. Husk at 
vaske hænder i forbindelse med pauser og til fyraften. 
 

 

 

 

Konsistens:  Flydende 
 
Farve:  Blåt  
 
Lugt  Svagt parfumeret 
 
kogepunkt:  ca. 100 grader 
 
Massefylde:  Ingen data 
 
Damptryk:  Ingen data 
 
Opløseligt i vand:  Reagerer ved vand.    

 
PH Værdi:  8,5 
 
Flammepunkt:  Ingen data 
 
Antændelsestemperatur:  Ingen data 
 
Eksplosionsgrænser: Ingen data   
 
Antændelighed:  Ingen data 
 
Selvantændende:  Nej 
 
Smeltepunkt:  Ingen data 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

10. Stabilitet og reaktivitet 
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10.1   Undgå følgende:  Se punkt 7. Kraftig varme og frost 
 
10.2   Undgå følgende Stof:  Se punkt 7,  Ingen farlige reaktioner bekendt 
 
10.3  Farlige nedbrydningsprodukter se punkt 5.3 
 
Farlige følgevirkninger:  Stabilisering  Ingen data 
   
 
 
 

11.1  Akut toksicitet samt øjeblikkelig optrædende virkninger 

 

11.1.1 Indtagelse,  LD50 oral, rotte (mg/kg):   Se punkt 15. 
 
11.1.2 Indånding  LC50 indånding, rotte (mg/114h) :  n.v. 
 
11.1.3 Hudkontakt,  LD50 dermal, rotte (mg/kg):  ingen data.  Se punkt 15. 
 
11.1.4 Øjenkontakt    n.v. 
 
 
11.2 Forsinket optrædende samt kroniske virkninger 

11.2.1  Sensibiliserende virkninger:   Ingen data 
 
11.2.2  Kræftfremkaldende virkninger:   Ingen data 
 
 
11.2.3  Arveanlægsændrende virkninger:    Ingen data 
 
11.2.4  Forplantningsevneskadende virkninger  Ingen data 
 
11.2.5  Narkotiserende virkninger   Ingen data 
 
 
Generelle bemærkninger: Produktet er ikke testet som så, men er blevet klassificeret efter beregninger 
 
 
 
 

 
Vandforureningsklasse  (Tyskland):    1 
Egen klassificering:     Ja (VwVwS) 
Persistens og nedbrydelighed: 
Let bionedbrydelighed *    Ingen data 
Adfærd i spildevandsrensningsanlæg: 
Indeholder i henhold til recepten    AOX. 
Akvatisk toksicitet:    Ingen data 
Økotoksicitet:     Ingen data 
Akkumulation: 
Ophobning i organismer 

 

 

11.  Toksilogiske oplysninger 

13.   Vedr. bortskaffelse af produktet. 
 

12.  Mijø oplysninger 
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13.1 for stof / præparat / restmængder 

Affaldskode-nr. EF: 
De nævnte affaldsnøgler er anbefalinger på grundlag af den forventede anvendelse af dette produkt.  
På grund af den specielle anvendelse og de specielle bortskaffelsesforhold hos brugeren kan der under omstændigheder også  
indordnes under andre affaldsnøgler. 
07 06 99 Affald 
 
De lokale myndigheders forskrifter skal følges 

Afleveres til genbrug af materialer. 
F.eks. egnet forbrændingsanlæg. 
 
13.2 for forurenet emballeringsmateriale 

Se punkt 13.1 
De lokale myndigheders forskrifter skal følges 
Beholderen skal tømmes helt. 
Ikke forurenet emballage kan genanvendes. 
Emballage, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som indholdet. 

 
Affaldskatalogkode (EAK): Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche. 
 
 
 

 
Intern transport i virksomheden:  Særlige forholdsregler er ikke påkrævet. 
 
Ekstern transport UN nr. Ingen data 
  Vej ADR. Ingen data 
  Sø vej Ingen data 
  Varselstavle Ingen data 
 
Deklaration Land:  Teknisk navn:  Brændbart Ingen data 
(GGVE/GGVS) 
 
Deklaration Søvej  Teknisk navn: Ingen data 

 
Deklaration Luft  Ingen data 
 
Øvrige:  Ingen data 
 
 
     
Fareklasse:    Bortfalder  
 
R-Sætninger   Ingen data  
 
S-Sætninger   Ingen data. 
  
   
Anvendelsesbegrænsning: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er 
dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. 
 
Krav om uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig.  

 

14.   Transportoplysninger. 

15. Oplysning om regulering 

16. Øvrige oplysninger. 
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Lagerklasse ifølge VCi 10-13 

 

Oplysningerne er udarbejdet på grundlag af informationer modtaget fra producenten på udarbejdelsestidspunktet. 

Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre 

bestemte virkemåder/resultater.  

 

 

Tegnforklaring: 

n.a. = ikke brugbar /  n.v. = ikke disponibel /  n.g. = ikke testet /  k.D.v. = ingen data 

GVL = Grænseværdier for luftforurening /  BEV = Biologisk eksponeringsværdi /       

MAK = Maksimal arbejdspladskonc. (Tyskland) 

TRK = Teknisk vejledende koncentration (Tyskland) /   BAT = Biologisk arbejdspladstolerance (Tyskland, TRGS 903) 

VbF = Forordning vedrørende brændbare væsker (Tyskland) /  TRbF = Tekniske regler for brændbare væsker (Tyskland) 

WGK = vandforureningsklasse (Tyskland) -  

 WGK3 = stærk vandforurenende, 2 = vandforurerende, 1 = let vandforurenende 

VwVwS = Tysk forkortelse for "administrativ bestemmelse for stoffer, som er skadelige for vandet" 

VOC = Volatile organic compounds (flygtige org. forbindelse (FOF)) /  AOX = Adsorberbare org. halogenforbin. 

Oplysningerne har til formål at beskrive produktet af hensyn til nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, 

de har ikke til formål at garantere bestemte egenskaber. De baserer på vore oplysninger pr. dags dato. 

Krav om ansvar er udelukket. 

Liste over relevante R-sætninger nævnt under pkt. 3:   
 
R11 Meget brandfarlig //  R38 Irriterer huden //   
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet //   
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse //  
Sikkerhedsdatablad jævnfør 91/155/EWG 

 


