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

Prod. nr.:
H584

NSF registringsnr:: 
139276

Udarbejdet den: 
02-04-2009/RW

Erstatter den: 
02-03-2009

Anvendelse:
Til smøring i fødevareindustrien, samt den farmaceutiske industri. 
Anvendes til varierende smøreopgaver. Glimrende resultater i 
tekstilgarn/strik, mad- og konservesindustrien. Ligeledes anvendes Easy 
Spray som formfedt, som korrosionsbeskyttende og har ekstreme 
egenskaber indenfor disse områder. 

Foodmax Easy Spray har den højeste klassificering under 
fødevaregodkendte produkter - NSF-H1. Må bruges på produktionsudstyr i 
fødevareindustrien, hvor direkte kontakt med fødevarer kan forekomme 

Alle forhandlerrettigheder i Danmark tilhører Care Repair A/S.

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

Meget brandfarlig

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Einecs nr CAS nr Stoffer Klassificering w/w% Note

203-714-2 109-87-5 Dimethoxy-
methan 

F; R11 30-60 1 

204-696-9 124-38-9 Kulsyre - 1-5 - 

Indeholder andre stoffer som ikke er mærknigspligtige. 

1) Stoffet er optaget på arbejdstilsynets liste over organiske 
opløsningsmidler. 

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Søg frisk luft. Produktet danner ikke aerosoltåge.

Indtagelse:
Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden - drik vand/mælk.

Hud:
Kan ved længervarende kontakt give irritation, vask med vand og sæbe.

Øjne:
Skyl øjet i vand i mindst 15 minutter.

Forbrænding: 
Skyl med rigeligt koldt vand til smerten foretager sig,

5. Brandbekæmpelse

Passende slukningsmidler: Anvend pulver, skum eller vandtåge.

Slukningsmidler, der af 
sikkerhedsgrunde ikke må 
anvendes:

-

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

-

Beskyttelse af miljøet: -

Metoder til oprydning: Mindre mængder fjernes med klude, 
granulat eller Care Repair´s 
natursug.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Spray ikke på glødende legemer eller åben ild.

Opbevaring:
Opbevares tørt og køligt - ikke i direkte sol og ikke over 50°C.

Brandfareklasse og oplag: 
Brandfareklasse 1-1, oplagsenhed 5L.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Produktet kræver ikke særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: 
Ingen særlige krav.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Ingen særlige krav

   
Grænseværdier: 
 Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Dimethoxymethan 1000 ppm 3100 mg/m3 - 

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)

9. Fysik-kemisk egenskaber

Udseende: Klar transparent

Lugt: Frugtagtig

pH (koncentrat): 5

Kogepunkt (°C):

Flammepunkt (°C): ÷15°C

Antændelsestemperatur (°C): 240°C

Opløselighed i vand: Uopløselig

Fordampningstal (Ether=1): 1,5

HGV-ppm: 1000

Vægtfylde: 0,9g/ml
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10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er kemisk stabilt. 

Forhold, der skal undgås: 
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. 

Materialer, der skal undgås: 
Ingen kendte.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, som i større 
mængder kan give sløvhed og svimmelhed. IKKE relevant ved normalt brug
 af sprayen.

Indtagelse:
Ikke relevant for spraydåsen. Kan virke lettere irriterende.

Hudkontakt:
Kan ved længere varig kontakt give irriation.

Øjenkontakt: 
Forbigående irritation.

Langtidsvirkninger: 
Ingen risiko ved normalt brug.

Risiko for skader på reproduktion: 
-

Risiko for skader på nervesystem: 
-

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Kan ved større mængder forårsage uønskede langtidsvirkninger i 
vandmiljøet. Ikke relevant for spray-emballagen.

Mobilitet:
-

Miljøoplysninger for indholdsstoffer: 
-

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Dåsen kan efter fuldstændig tømning bortskaffes med dagrenovationen.

14. Transportoplysninger

ADR:
UN-1950 Aerosoler 2.1

IMDG:
UN-1950 Aerosols 2.1 
LQ2 - (Kan transporteres som begrænsede mængder)

15. Oplysninger om regulering

Indeholder:
Dimethoxymethan

Farebetegnelse: 
Meget brandfarlig

Faresymboler: 
F

R-Sætninger: 
R11 Meget brandfarlig.

S-Sætninger: 
S2 Opbevares utilgængeligt for børn. 
S16 Holdes væk fra antændelseskilder, rygning forbudt.

Anden mærkning: 
-

Anvendelsesbegrænsning: 
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse: 
Ingen krav om uddannelse.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
400 ml. spray med kulsyre sikkerhedsdrivmiddel.

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. 
Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om aerosoler, 844/1994.

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: 
R11 Meget brandfarlig

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Der er ændret i samtlige punkter.


