
 

  Sikkerhedsdatablad 
  For produkt nr. 540 
  Molybdænfedt 
(Fedtpatron 400 ML)

 Side 1  af 2
 
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af 
selskabet/virksomheden

Prod. nr.:
540

Pr-Nummer:
Ikke anmeldepligtig

Udarbejdet den: 
29-11-2010/RW

Erstatter den: 
14-01-2002

Anvendelse:
Anvendes til smøring ved høje temperaturer, ved højt fladetryk, ved 
dybtryksopgaver og til friktionsnedsættelse i lejer, åbne og lukkede tandhjul,
 tandstangsforbindelse, gear m.v. især ved tungt entreprenørmateriel, 
høstmaskiner, åbne gear ol. Stærk bindeevne til metal, smelter ikke, 
modstår vanddamp og er smidig i stærk kulde.

Leverandør: 
Care Repair A/S 
Industrivej 19 
8881 Thorsø 
Tlf.: 86668560 Fax: 86668550 
Nødtelefonnr.: 86668560 
Nødtelefonen er åben mellem 8-16 på hverdage 
E-Mail: care-repair@care-repair.dk

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter miljøministeriets bekendtgørelse om 
klassificering, mærkning mv.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer
Einecs nr CAS nr Stoffer Klassificering w/w% Note

232-455-8  8042-47-5  Paraffin-
olie 
(råolie) 

-  40-60  - 

234-409-2  12001-85-3  Lithumcom-
plex fedt 

Xi; N  10-30  - 

215-263-9  1317-33-5  Molybden-
disulfid 

-  1-5  - 

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.

Indtagelse:
Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved 
ildebefindende.: kontakt omgående læge og medbring dette 
sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, 
medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke
 vil løbe tilbage i munden og halsen.

Hud:
Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med 
materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan 
anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Øjne:
Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand 
(20-30°C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at 
skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges 
lægehjælp.

Forbrænding: 
Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse
Passende slukningsmidler: Anbefalet: alkoholbestandigt skum, 

kulsyre, pulvere, vandtåge.
Slukningsmidler, der af 
sikkerhedsgrunde ikke må 
anvendes:

Vandstråle bør ikke anvendes, da det
 kan sprede branden.

Særlige personlige værnemidler: Normal indsatsbeklædning og fuld 
åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte 
kontakt med kemikaliet kan 
indsatsleder kontakte 
kemikalieberedskabsvagten på 
telefon 45 90 60 00 (åbnet 24 timer i 
døgnet), med henblik på yderligere 
rådgivning.

Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgør en sundhedsfare. 
Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der 
udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud
 i kloakker og vandløb.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

Anvend de personlige værnemidler 
der er angivet i punkt 8.

Metoder til oprydning: Brug sand, kiselgur, savsmuld eller 
universalbindemiddel til opsamling af 
væsker.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Se punkt 8 for oplysning om personlig beskyttelse.

Opbevaring:
Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Opbevares altid i 
beholdere af samme materiale som den originale.

Brandfareklasse og oplag: 
Produktet er ikke kategoriseret som brandfarlig væske

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med 
kodenummeret produkter (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993), 
skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed.

Eksponeringsscenarier: 
Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angive 
eksponeringsscenarier efterkommes.

Eksponerings-grænse:
Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

Eksponerings-kontrol:
Ingen kontrol er nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes 
normalt.

Åndedrætsværn: 
Ingen særlige krav.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Handsketype: Nitrilgummi, gennembrudtid: Mindre end 10 min.

Øjenværn:
Ingen særlige krav.

   
Grænseværdier  
 Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger
-  -  - 

Kontrolmetoder: 
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved 
arbejdshygiejniske målinger. 

Den oplyste grænseværdi er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste
 over grænseværdier (At-vejledning C.0.1, oktober 2005, Grænseværdier for
 stoffer og materialer)
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9. Fysik-kemisk egenskaber
Udseende: Flydende pasta/fedt
Lugt: NA
Massefylde (g/ml): 1,2 g/ml
Flammepunkt (°C): > 200°C
Farve: Koksgrå
Opløselighed i vand: Uopløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 
8 "Håndtering og opbevaring". 

Forhold, der skal undgås: 
Ingen kendte. 

Materialer, der skal undgås: 
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke 
reduktionsmidler. 

Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ingen særlige.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Ingen farlige egenskaber ved normal brug.

Indtagelse:
Indtagelse vil kunne medføre kvalme og ubehag.

Hudkontakt:
Kan virke irriterende.

Øjenkontakt: 
Irriterer øjnene

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Ingen data tilgængelige.

Mobilitet:
Ingen data tilgængelige.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

14. Transportoplysninger

Ikke klassificeret som farligt gods i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: 
Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om 
klassificering, mærkning mv.

R-Sætninger: 
-

S-Sætninger: 
-

Anden mærkning: 
Klassifikation og mærkning i overensstemmelse med Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 329/2002

Kodenummer:
I koncentrat: 00-1

Anvendelsesbegrænsning: 
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse: 
Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, 
skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
400 ml.

Anvendte kilder: 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, 
salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest 
ændret ved nr. 970/2005,  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. 
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave 
At-Vejledning C.O.1. 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 senest ændret ved 
nr. 1329/2005. 
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og 
importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 
559/2002 + Forordning 1907/2006/EF 
Arbejdestilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005 
EU fororningen 1907/2006 (REACH)

Øvrige oplysninger: 
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens 
oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med 
produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte 
virkemåder/resultater.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: 
-

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Ingen (På grund af REACH lovgivningen er udgave rækken nulstillet.)


