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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

1.1. Produktidentifikator  

Handelsnavn : KRONES celerol L 7101 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Relevante identificerede anvendelser for stoffet 
eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes 

: Smøremiddel 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : Ved hændelser i forbindelse med farlige stoffer [eller farligt gods]: 

spild, lækage, brand, eksponering eller ulykke 

Ring til CHEMTREC døgnet rundt 

Inden for USA og Canada: 1-800-424-9300  

Uden for USA og Canada: +1 703-741-5970 (modtager-betaler-samtaler accepteres) 
 

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning 

Danmark Giftlinjen 
Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Bakke 23 
2400 København NV 

+45 82 12 12 12  

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]  

Ikke klassificeret 

 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Os bekendt udgør dette produkt ingen særlig risiko under forudsætning af, at de almene arbejdshygiejniske regler overholdes. 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning 

EUH-sætninger : EUH208 - Indeholder Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkyl derivater, calciumsalte. Kan 
udløse allergisk reaktion. 
EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 

2.3. Andre farer 

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Kan forårsage irritation af slimhinder og luftveje. Støv af dette produkt kan forårsage 
øjenirritation. Kan forårsage hudirritation. 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Fabrikant/leverandør 

KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH 

Böhmerwaldstraße 5 

93073 Neutraubling 

T +49 9401 70-3020 - F +49 9401 70-3696 

kic@kic-krones.com - www.kic-krones.com 

Den sagkyndige persons e-mailadresse: 

sds@kft.de 
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Kommentar : Mineralsk olie 

lithium 

sæbe 
 

 
 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP] 

destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge 
paraffin-; uspecificeret baseolie; [en sammensat 
blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en 
råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en 
katalysator. Den består af carbonhydrider, 
overvejende C20 til og med C50, og danner en færdig 
olie med en viskositet på mindst 19cSt ved 40 °C. Den 
indeholder en forholdsvis stor del mættede 
carbonhydrider.] 
stof med nationale grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering (DK) 
(Note L) 

(CAS nr) 64742-54-7 
(EC-nummer) 265-157-1 
(EC Index nummer) 649-467-00-8 
(REACH-nr) 01-2119484627-25-xxxx 

>=50 - <70 Ikke klassificeret 

destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge 
naphthen-; uspecificeret baseolie; [en sammensat 
blanding af carbonhydrider, opnået ved at behandle 
en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en 
katalysator. Den består af carbonhydrider, 
overvejende C20 til og med C50, og danner en færdig 
olie med en viskositet på mindst 19cSt ved 40 °C. Den 
indeholder forholdsvis få normalparaffiner.] 
stof med nationale grænseværdier for 
erhvervsmæssig eksponering (DK) 
(Note L) 

(CAS nr) 64742-52-5 
(EC-nummer) 265-155-0 
(EC Index nummer) 649-465-00-7 
(REACH-nr) 01-2119467170-45-xxxx 

>=20 - <30 Ikke klassificeret 

Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkyl derivater, 
calciumsalte 

(CAS nr) 1471316-72-9 
(EC-nummer) 939-603-7 
(REACH-nr) 01-2119978241-36-xxxx 

>=0,1 - <1 Skin Sens. 1B, H317 

 

Specifikke koncentrationsgrænser: 

Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgrænser 

Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkyl derivater, 
calciumsalte 

(CAS nr) 1471316-72-9 
(EC-nummer) 939-603-7 
(REACH-nr) 01-2119978241-36-xxxx 

( 10 <C <= 100) Skin Sens. 1B, H317 

 
 

 
 

Note L : Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, såfremt det kan påvises, at stoffet indeholder mindre end 3 % DMSO-ekstrakt som 
målt ved IP 346 »Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl 
sulphoxide extraction refractive index method«, Institute of Petroleum, London. Denne note gælder kun for bestemte komplekse olieafledte stoffer 
anført i del 3. 

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp generelt : Tag forurenet tøj af. 

Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved ubehag, 
kontakt læge. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden med store mængder vand. Hvis hudirritationen er vedvarerende, søg 
lægehjælp. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette 
kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritationen er vedvarerende, søg 
speciallægehjælp. 

Førstehjælp efter indtagelse : Fremkald ikke opkastning. I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. Skyl 
munden med vand. Drik meget vand. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Allergiske reaktioner. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Giv symptomatisk behandling. 
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PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. 

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid). Metaloxider. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet 
beskyttelses tøj. 

Andre oplysninger : Lad ikke vand fra slukningsarbejdet komme i kloakken eller vandløb. Bortskaffelse ifølge 
de lovmæssige forskrifter. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Almene forholdsregler : Risiko for at glide i spildt materiale. 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til 
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå nedtrængning i undergrunden. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i 

kloakker eller offentlige vandløb. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Saml produktet op med mekaniske midler (fejning eller skovling) og kom det i en passende 
beholder med henblik på bortskaffelse. 

Andre oplysninger : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Information for sikker håndtering. Se afsnit 7. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. For yderligere oplysninger 

henvises til afsnit 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Spildt 
produkt kan gøre gulvet glat. 

Hygiejniske foranstaltninger : Håndværn: hudcreme kan benyttes. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen 
af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet. Undgå kontakt med 
huden og øjnene. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares tæt lukket på et tørt og køligt sted. 
Opbevares på et godt ventileret sted. 

Varme og antændelseskilder : Undgå varme og direkte sollys. 

Oplysninger om opbevaring i fælles 
opbevaringsfacilitet 

: Må ikke opbevares sammen med: brandnærende materialer. Må ikke opbevares sammen 
med føde- og drikkevarer eller foderstoffer. 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 
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destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge paraffin-; uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af 
carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af 
carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og danner en færdig olie med en viskositet på mindst 19cSt ved 40 °C. 
Den indeholder en forholdsvis stor del mættede carbonhydrider.] (64742-54-7) 

Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Olietåge, mineraloliepartikler 

Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 1 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning BEK nr 655 af 31/05/2018 
 

destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge naphthen-; uspecificeret baseolie; [en sammensat blanding af 
carbonhydrider, opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af 
carbonhydrider, overvejende C20 til og med C50, og danner en færdig olie med en viskositet på mindst 19cSt ved 40 °C. 
Den indeholder forholdsvis få normalparaffiner.] (64742-52-5) 

Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Olietåge, mineraloliepartikler 

Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 1 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning BEK nr 655 af 31/05/2018 
 

 

 

Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkyl derivater, calciumsalte (1471316-72-9) 

DNEL/DMEL (Arbejdstagere) 

Akut - lokal effekt, dermal 1,04 mg/cm² 

Langvarig - systemisk effekt, dermal 25 mg/kg kropsvægt/dag 

Langvarig - systemisk effekt, indånding 35,26 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning) 

Akut - lokal effekt, dermal 0,518 mg/cm² 

Langvarig - systemisk effekt,oral 2,5 mg/kg kropsvægt/dag 

Langvarig - systemisk effekt, indånding 8,7 mg/m³ 

Langvarig - systemisk effekt, dermal 12,5 mg/kg kropsvægt/dag 

PNEC (Vand) 

PNEC aqua (ferskvand) 0,1 mg/l 

PNEC aqua (havvand) 0,1 mg/l 

PNEC aqua (intermitterende, ferskvand) 1 mg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (ferskvand) 45211 mg/kg tørvægt 

PNEC sediment (havvand) 45211 mg/kg tørvægt 

PNEC (Jord)  

PNEC jord 36739 mg/kg tørvægt 

PNEC (STP) 

PNEC rensningsanlæg 1000 mg/l 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 
 

  

Beskyttelse af hænder: 

Ved gentagen eller langvarig hudkontakt, brug hansker. EN 374. Valget af en egnet handske er ikke kun afhængigt af materialet men også af 
andre kvalitetskendemærker, og det er forskelligt fra fabrikant til fabrikant. Overhold fabrikantens vejledning vedrørende permeabliteten og 
gennemtrængningstiden. Handskerne skal udskiftes efter brug samt ved det mindste tegn på slitage eller perforering 

type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Gennemtrængning Standard 

Kemikaliebestandige 
beskyttelseshandsker 

Nitrilgummi 6 (> 480 minutter) > 0,11 Ingen tilgængelige 
oplysninger 

EN ISO 374 
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Beskyttelse af øjne: 

Tætsluttende briller. EN 166 
 

Beskyttelse af krop og hud: 

Brug egnet beskyttelsesbeklædning 
  

Åndedrætsbeskyttelse: 

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. EN 143. Korttidseksponering. P1. Åndedrætsværn bør kun anvendes som beskyttelse 
mod uberegnelige risiko under kortvarige arbejder, når alle gennemførlige trin til farereduktion ved farekilden er blevet overholdt, f.eks. gennem 
tilbageholdelse og/eller lokal udsugning. 

 

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

Andre oplysninger: 

Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af gas/damp/aerosol. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Faststof 

Udseende : Pastaagtig. 

Farve : Beige. 

Lugt : Karakteristisk. 

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 

pH : Ingen tilgængelige data 

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 

Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 

Frysepunkt : Ikke anvendelig 

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 

Flammepunkt : Ikke anvendelig 

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data 

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 

Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data 

Damptryk : < 0,001 kPa (20 °C) 

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 

Relativ massefylde : ≈ 0,91 (20 °C) 

Opløselighed : Vand: Uopløselig 

Log Pow : Ingen tilgængelige data 

Viskositet, kinematisk : Ikke anvendelig 

Viskositet, dynamisk : Ikke anvendelig 

Eksplosive egenskaber : Produktet er ikke eksplosivt. 

Oxiderende egenskaber : Ikke brandnærende. 

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 

9.2. Andre oplysninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

brandnærende stoffer. 

10.4. Forhold, der skal undgås 
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Ingen tilgængelige oplysninger 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Oxidationsmiddel. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Kan forårsage sensibilisering hos modtagelige personer 

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret (Ikke relevant) 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkyl derivater, calciumsalte (1471316-72-9) 

Log Pow 8 (20 °C) 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

KRONES celerol L 7101  

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 
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Komponent 

Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkyl derivater, 
calciumsalte (1471316-72-9) 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 

destillater (råolie),; hydrogenbehandlede tunge 
paraffin-; uspecificeret baseolie; [en sammensat 
blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en 
råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en 
katalysator. Den består af carbonhydrider, 
overvejende C20 til og med C50, og danner en færdig 
olie med en viskositet på mindst 19cSt ved 40 °C. Den 
indeholder en forholdsvis stor del mættede 
carbonhydrider.] (64742-54-7) 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 

12.6. Andre negative virkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. Det europæiske affaldskatalog. Må ikke 
bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes til kloak eller miljøet. 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Tomme beholdere må ikke genbruges uden passende rengøring og udbedring. 

EAK-kode : 07 06 08* - Andre destillationsremanenser og reaktionsrester 
12 01 12* - Brugt voks og fedt 
15 01 10* - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.5. Miljøfarer 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Vejtransport 

Ikke anvendelig 

Søfart 

Ikke anvendelig 

Luftfart 

Ikke anvendelig 

Transport ad indre vandveje 

Ikke anvendelig 

Jernbane transport 

Ikke anvendelig 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 

Ikke anvendelig 
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

15.1.1. EU-regler 

Følgende restriktioner er anvendelig i henhold til Bilag XVII i Fororning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): 

Reference code Applicable on Entry title or description 

3(b) Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkyl derivater, 
calciumsalte 

Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller 
farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 
til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for 
udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10 

 

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport 

og import af farlige kemikalier. 

Stof(fer) er ikke underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om 

ændring af direktiv 79/117/EØF 

 

15.1.2. Nationale regler 
 

 
 

Danmark 

Danske nationale forordninger : Må ikke bruges af unge under 18 år 

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der 
kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets 
udførelse) 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

Forkortelser og akronymer: 

ADN Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje 

ADR Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej 

ATE Estimat for akut toksicitet 

BCF Biokoncentrationsfaktor 

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering 

DMEL Afledt minimumseffektniveau 

DNEL Afledt nuleffektniveau 

DPD Direktiv 1999/45/EF om farlige præparater 

DSD Direktivet om farlige stoffer 67/548/EØF 

EC50 Median effektiv koncentration 

IARC Det Internationale Kræftforskningscenter 

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning 

IMDG Den internationale kode for søtransport af farligt gods 

LC50 Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation 

LD50 Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration 

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level 

NOEC Nuleffektkoncentration 

OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk 

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration 



KRONES celerol L 7101 
Sikkerhedsdatablad  
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) 

 

15-08-2019 (Version: 7.00) 

 

DK - da 9/9 

 

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 
1907/2006 

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane 

SDS Sikkerhedsdatablad 

STP Rensningsanlæg 

TLM Median tolerancegrænse 

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende 
 

Datakilder : Oplysninger fra producenten. Leverandørens sikkerhedsdatablad. ECHA (Det Europæiske 
Kemikalieagentur). 

Afdeling, som står for udarbejdelse 
af databladet: 

: KFT Chemieservice GmbH 
Im Leuschnerpark. 3  64347 Griesheim 
Germany  
 
Tel.: +49 6155-8981-400  
Fax: +49 6155 8981-500 
Service-sikkerhedsdatablad: +49 6155 8981-522 

Kontaktperson : Dr. Barbara Ridder 
 

 

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

Skin Sens. 1B Hudsensibilisering, kategori 1B 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

EUH208 Indeholder Benzensulfonsyre, di-C10-14-alkyl derivater, calciumsalte. Kan udløse allergisk reaktion. 

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 
 
 

 
 

 

 

KFT SDS EU 00 

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og 

miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. 
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