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Sikkerhedsdatablad
1.  IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG

LEVERANDØREN:
Anvendelse Overfladebehandling

Produktnavn

PR-nummer

Leverandør

Nødtelefon

TRÆ-NOLIN 95 Mesterolie

Anmeldt

TRÆ-NORD A/S
Esbjergvej 18 B
6000 Kolding
Tlf.   75 50 82 11
Fax. 75 50 82 12

Nødtelefonnr.: 
+45 99 58 56 00
Nødtelefonen er åben mel-
lem klokken 8 og 16.
Kontaktperson: 
Lene Funder Hein. 

Anvendelsesbegrænsninger Må ikke anvendes af unge un-
der 18 år jvf. Arbejdsministeri-
ets bekendtgørelse om unges 
arbejde.

Krav til særlig uddannelse Ingen, men alle der omgås 
produktet skal være fortrolig 
med indholdet af denne brugs-
anvisning.

2.   SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Stoffer :

Cobalt bis (2-ethylhexanoat)

Naphtha (råolie), 
hydrogenbehandlet tung

Iso alkaner

CAS-nr. :

136-52-7

64742-48-9-a

68551-20-2

% :

< 0,5

1 - 5

40 - 50

Einecs nr.:

205-250-6

265-150-3

265-148-2

Klassificering :

Xi; R38-R43

Xn; R65, R66

Xn; R65-66

Note :

2

4

4

4) R65 bortfalder p.g.a. produktets høje viskositet.
2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffet og materialer.
Den komplette tekst i de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16.

3.    FAREIDENTIFIKATION:

Yderligere information

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeri-
ets regler for klassificering og mærkning.

Produktet indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat), der mistæn-
kes for at være kræftfremkaldende.
Personer med erkendt allergi over for cobalt bis(2-ethylhexan-
oat) kan reagere over for produktet.
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4.    FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Indånding

Indtagelse

Hud

Øjne

Forbrænding

Øvrige oplysninger

Søg frisk luft.

Skyl munden grundigt og drik 1 - 2 glas vand i små slurke.

Vask huden længe og grundigt med vandj.
Søg læge ved vedvarende ubehag.  

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min.
Spil øjet godt op.
Fjern eventuelle kontaktlinser.

Skyl med vand, indtil smerterne ophører.
Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt 
om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet el-
ler etiket.
Symptomer: Se punkt 11.

5.    BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. 
Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.
Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brand-
truede område.
Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6.   FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD: Rygning og brug af åben ild forbudt.
Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet 
absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede 
affaldsbeholdere.

Bemærk: Se sektion 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og sektion 13 vedr. bortskaffelse af affald.                             

7.   HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering

Opbevaring

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og 
personlige værnemidler.
Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen 
med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
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8.   EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Forholdsregler ved brug

Åndedrætsværn

Handsker og beskyttelsestøj

Øjenværn

Grænseværdier

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.

Ikke påkrævet

Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9.   FYSISK/KEMISK EGENSKABER

Massefylde (g/ml)

Udseende

Flammepunkt oC.

VOC

Opløselighed i vand (g/100 ml)

0,9

Væske

> 100oC.

< 10 g/ltr.

Uopløselig

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Generelt På grund af selvantændelsesfaren skal klude afbrændes el-
ler vædes med vand og opbevares i lukket metalbeholder.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
(sundhedsfarlige egenskaber)

Akut
Indånding

Indtagelse

Hudkontakt

Øjenkontakt

Risiko for overfølsomhed

Langtidsvirkninger
Kræft

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse kan give ubehag.

Kan virke let irriterende.

Kan fremkalde irritation af øjet.

Produktet indeholder små mængder cobalt bis(2-ethylhexa-
noat). 
Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

Produktet indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat), som anses 
for at være kræftfremkaldende.
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12 MILJØOPLYSNINGER Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. BORTSKAFFELSE (Farligt) Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere.
Det bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt 
affald.
Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffalds-
gruppe og affaldsfraktion på både side og top.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt 
gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Farebetegnelse

Anden mærkning

Kodenummer

Anvendelsesbegrænsning

Krav om uddannelse

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt 
efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder cobalt bis(2-ethylhexanoat).
Kan udløse allergisk reaktion.

00-1 (1993)

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kend-
skab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forud-
sætning.

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Anvendte kilder

Øvrige oplysninger

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2.

R38
R43
R65
R66

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 
439/2002.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, 
mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter 
nr. 329/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de op-
lysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved ud-
arbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Irriterer huden.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.


