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

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form 

Produktnavn 

Produktkode 

Produkttype 

: Blanding 

: L37-5 INTERFACE MATERIAL 

: 707-4566, 707-4572, 707-4575, 707-4578, 707-4581, 707-4584, 707-4588, 707-4597
: Fyldstoffer, kit, puds, modellervoks,Termisk interface materiale 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse 

Anvendelse af stoffet/blandingen : Elektrisk ledende stoffer 

Fyldstoffer 

Funktion eller anvendelseskategori : Elektrisk ledende stoffer, Fyldstoffer 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : +45 8988 2286 (24hr), +44 1235 239670 (24hr), +45 8212 1212 (24hr) 

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] 

Ingen mærkning påkrævet 

2.3. Andre farer 

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII 

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have 

hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller 

Kommisionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 % 

Leverandør 

RS Components SAS 

Rue Norman King 

CS40453
60031 Beauvais Cedex
France
T +45 38 16 9999 

teknik@rsonline.dk 

DKSD0883 v 1.10 RS 707-4566, 707-4572, 707-4575, 707-4578, 707-4581, 707-4584, 707-4588, 707-4597
RS Review Date: 01/03/23

mailto:qualite.mail@rs-components.com
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PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge Forordning 

(EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

ALUMINA CAS nr: 1344-28-1 

EC-nummer: 215-691-6 

75 Ikke klassificeret 

SILICONE - A CAS nr: 90337-93-2 20 Ikke klassificeret 

IRON OXIDE CAS nr: 1309-37-1 5 Ikke klassificeret 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

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

Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden med store mængder vand. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld. 

Førstehjælp efter indtagelse : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter indånding : Indånding kan forårsage irritation (hoste, stakåndethed, åndedrætsbesvær). 

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Forårsager mild hudirritation. 

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Mild øjenirritation. 

Symptomer/virkninger efter indtagelse : Kan forårsage irritation af mave-tarmkanalen. Indtagelse kan forårsage kvalme og 

opkastning. 

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

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

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

tøj. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. 
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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 udledning til miljøet. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Udfør en mekanisk opsamling af produktet. 

Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center. 

6.4. Henvisning til andre punkter 

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. 

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder 

efter håndtering af produktet. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og  biologiske grænseværdier 
 

ALUMINA (1344-28-1) 

Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Aluminium (métal et composés insolubles, fraction alvéolaire) # Aluminium (metaal en 

onoplosbare verbindingen, inadembare fractie) 

OEL TWA 1 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Kroatien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Aluminijev oksid 

GVI (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ U (ukupna prašina) 

4 mg/m³ R (respirabilna prašina) 

lovgivningsmæssig henvisning Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim 

vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) 

Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Aluminiumoxid 

OEL TWA [1] 5 mg/m³ beregnet som Al, total 

2 mg/m³ beregnet som Al, respirabel 

lovgivningsmæssig henvisning BEK nr 1054 af 28/06/2022 
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ALUMINA (1344-28-1) 

Estland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Alumiinium, metalliline ja oksiidid 

OEL TWA 10 mg/m³ kogu tolm 

4 mg/m³ peentolm 

Bemærkning 1 (Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise läbimõõduga osakestest, mis võivad jõuda 

koos sissehingatava õhuga kopsu alveoolidesse (respireeritav fraktsioon)) 

lovgivningsmæssig henvisning Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1) 

Frankrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Aluminium (Trioxyde de di-) 

VME (OEL TWA) 10 mg/m³ 

Bemærkning Valeurs recommandées/admises 

lovgivningsmæssig henvisning Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Grækenland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Αλουμίνα, α- 

OEL TWA 10 mg/m³ αναπν. 

5 mg/m³ εισπν. 

lovgivningsmæssig henvisning Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

Ungarn - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn ALUMÍNIUM OXID (Al-ra számítva) 

AK (OEL TWA) 5 mg/m³ 

2 mg/m³ respirábilis frakció 

Bemærkning N (Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok) 

lovgivningsmæssig henvisning 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről 

Irland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Aluminium oxides 

OEL TWA [1] 10 mg/m³ total inhalable dust 

4 mg/m³ respirable dust 

lovgivningsmæssig henvisning Chemical Agents Code of Practice 2021 

Letland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Alumīnija oksīds 

OEL TWA 6 mg/m³ dezintegrācijas aerosola veidā 

4 mg/m³ maisījumā ar niķeli (līdz 15%), (elektrokorunds) 

lovgivningsmæssig henvisning Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 

2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92) 

Polen - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Tritlenek glinu 

NDS (OEL TWA) 2.5 mg/m³ w przeliczeniu na Al: frakcja wdychalna 

1.2 mg/m³ w przeliczeniu na Al: frakcja respirabilna 
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ALUMINA (1344-28-1) 

Bemærkning Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 

w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna – frakcja 

aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po 

zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej. 

lovgivningsmæssig henvisning Dz. U. 2018 poz. 1286 

Rumænien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Oxid de aluminiu 

OEL TWA 2 mg/m³ (Aerosoli) 

OEL STEL 5 mg/m³ (Aerosoli) 

lovgivningsmæssig henvisning Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021) 

Slovakiet - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Oxid hlinitý 

NPHV (OEL TWA) [1] 4 mg/m³ inhalovateľná frakcia – prach 

1.5 mg/m³ respirabilná frakcia – prach 

lovgivningsmæssig henvisning Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.) 

Spanien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Óxido de aluminio (Corindón) 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT 

Storbritannien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Aluminium oxides 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ inhalable dust 

4 mg/m³ respirable dust 

lovgivningsmæssig henvisning EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Island - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Áloxíð, sem Al 

OEL TWA 10 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 

390/2009) 

Norge - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Aluminiumoksid 

Grenseverdi (OEL TWA) [1] 10 mg/m³ 

Bemærkning 1) Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv. 

lovgivningsmæssig henvisning FOR-2021-06-28-2248 

Schweiz - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Aluminium oxyde / Aluminiumoxid [Korund] 

MAK (OEL TWA) [1] 3 mg/m³ (a) / (a) 

Kritisk toksicitet Formel / Formal 

Notation B / B 

Bemærkning NIOSH 

lovgivningsmæssig henvisning www.suva.ch, 28.03.2022 
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ALUMINA (1344-28-1) 

Schweiz - BAT (BLV) 

Lokalt navn Aluminium oxyde / Aluminiumoxid 

BAT (BLV) 50 µg/g kreatinin (0.21 µmol/mmol cr.; Paramètre biologique: Aluminium; Substrat 

d’examen: Urine; Moment du prélèvement: Exposition de longue durée: après plusieurs 

périodes de travail.) / (0.21 µmol/mmol cr.; Biologischer Parameter: Aluminium; 

Untersuchungsmaterial: Urin; Probennahmezeitpunkt: Bei Langzeitexposition: nach 

mehreren vorangegangenen Schichten.) 

lovgivningsmæssig henvisning Ordonnance 832.30 (OPA), article 50 al. 3, www.suva.ch/valeurs-limites / Verordnung 

832.30 (VUV), Art. 50 Abs. 3, www.suva.ch/grenzwerte 
 

IRON OXIDE (1309-37-1) 

Østrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Eisenoxide 

MAK (OEL TWA) 5 mg/m³ (A) 

10 mg/m³ (E) 

MAK (OEL STEL) 10 mg/m³ (A, 2x 60(Miw) min) 

20 mg/m³ (E, 2x 60(Miw) min) 

lovgivningsmæssig henvisning BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Fer (trioxyde de) (fraction alvéolaire) # IJzeroxide (Fe2O3) (inadembare fractie) 

OEL TWA 5 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021 

Bulgarien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Желязооксиди 

OEL TWA 5 mg/m³ (като желязо) 

lovgivningsmæssig henvisning Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 2021 г., в сила от 

04.06.2021 г.) 

Kroatien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Željezov (III) oksid 

GVI (OEL TWA) [1] 5 mg/m³ dim (kao Fe) 

10 mg/m³ prašina, U (ukupna prašina) 

4 mg/m³ prašina, R (respirabilna prašina) 

KGVI (OEL STEL) 10 mg/m³ dim (kao Fe) 

lovgivningsmæssig henvisning Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim 

vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 1/2021) 

Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Jernoxid 

OEL TWA [1] 3.5 mg/m³ beregnet som Fe 

lovgivningsmæssig henvisning BEK nr 1054 af 28/06/2022 

Estland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Raudoksiid (arvutatud rauale) 

OEL TWA 3.5 mg/m³ 
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IRON OXIDE (1309-37-1) 

Bemærkning 1 (Peentolm koosneb alla 2,5-mikromeetrise läbimõõduga osakestest, mis võivad jõuda 

koos sissehingatava õhuga kopsu alveoolidesse (respireeritav fraktsioon)) 

lovgivningsmæssig henvisning Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 15.05.2021, 1) 

Finland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Rautaoksidi, huurut 

HTP (OEL TWA) [1] 5 mg/m³ Fe 

lovgivningsmæssig henvisning HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

Frankrig - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Fer (Trioxyde de di-, fumées), en Fe 

VME (OEL TWA) 5 mg/m³ 

Bemærkning Valeurs recommandées/admises 

lovgivningsmæssig henvisning Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Grækenland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Σιδήρου (ΙIΙ) οξείδιο ως Fe 

OEL TWA 10 mg/m³ 

OEL STEL 10 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

Ungarn - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva) 

AK (OEL TWA) 4 mg/m³ respirábilis frakció 

Bemærkning T (Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően 

jelentkezik) 

lovgivningsmæssig henvisning 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének és biztonságának védelméről 

Irland - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Iron oxide, fume (as Fe) 

OEL TWA [1] 5 mg/m³ 

OEL STEL 10 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning Chemical Agents Code of Practice 2021 

Litauen - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Geležies oksidas 

IPRV (OEL TWA) 3.5 mg/m³ (kaip Fe); alveolinė frakcija 

lovgivningsmæssig henvisning LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

Polen - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Tlenek żelaza (III) 

NDS (OEL TWA) 5 mg/m³ w przeliczeniu na Fe: frakcja wdychalna 

2.5 mg/m³ w przeliczeniu na Fe: frakcja respirabilna 

NDSCh (OEL STEL) 5 mg/m³ w przeliczeniu na Fe: frakcja respirabilna 

10 mg/m³ w przeliczeniu na Fe: frakcja wdychalna 
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IRON OXIDE (1309-37-1) 

Bemærkning Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 

w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna – frakcja 

aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po 

zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej. 

lovgivningsmæssig henvisning Dz. U. 2018 poz. 1286 

Portugal - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Óxido de ferro 

OEL TWA 5 mg/m³ R (Fração respirável) 

Bemærkning A4 (Agente não classificável como carcinogénico no Homem) 

lovgivningsmæssig henvisning Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Rumænien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Oxid feric 

OEL TWA 5 mg/m³ (Fumuri, pulberi) 

OEL STEL 10 mg/m³ (Fumuri, pulberi) 

lovgivningsmæssig henvisning Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 53/2021) 

Slovakiet - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Oxidy železa, dymy (ako Fe) 

NPHV (OEL TWA) [1] 1.5 mg/m³ respirabilná frakcia 

4 mg/m³ inhalovateľná frakcia 

lovgivningsmæssig henvisning Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z. (236/2020 Z. z.) 

Spanien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Óxido de hierro (III) 

VLA-ED (OEL TWA) [1] 5 mg/m³ polvo y humos, como Fe 

lovgivningsmæssig henvisning Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT 

Sverige - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Järnoxid (som Fe) 

NGV (OEL TWA) 3.5 mg/m³ respirabel fraktion 

Bemærkning 3 (Den respirabla fraktionen är de inhalerbara partiklar som når längst ner i luftvägarna, till 

alveolerna i lungorna) 

lovgivningsmæssig henvisning Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

Storbritannien - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Iron oxide 

WEL TWA (OEL TWA) [1] 5 mg/m³ fume (as Fe) 

WEL STEL (OEL STEL) 10 mg/m³ fume (as Fe) 

lovgivningsmæssig henvisning EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Island - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Járnoxíð, sem Fe, örfínt ryk 

OEL TWA 3.5 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 

390/2009) 
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IRON OXIDE (1309-37-1) 

Norge - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Jern(III)oksid (beregnet som Fe) 

Grenseverdi (OEL TWA) [1] 3 mg/m³ 

lovgivningsmæssig henvisning FOR-2021-06-28-2248 

Schweiz - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Oxydes de fer / Eisenoxide 

MAK (OEL TWA) [1] 3 mg/m³ (a) / (a) 

Kritisk toksicitet Poumons, Fibpulm / Lunge, Lungenfibrose 

Bemærkning NIOSH 

lovgivningsmæssig henvisning www.suva.ch, 28.03.2022 

8.1.2. Anbefalede målemetoder 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.5. Kontrolbanding 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2. Eksponeringskontrol 

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 

8.2.2. Personlige værnemidler 

Personlige værnemidler: 

Sikkerhedsbriller. Beskyttelsestøj. Handsker. 

Personlige værnemidler symbol(er): 

   

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt 

Beskyttelse af øjne: 

Sikkerhedsbriller 

8.2.2.2. Hudværn 

Beskyttelse af krop og hud: 

Brug egnet beskyttelsesbeklædning 

 

Beskyttelse af hænder: 

Beskyttelseshandsker 

8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig 

8.2.2.4. Farer ved opvarmning 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen 

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Fast 

Farve : Grå. 

Lugt : lugtløst. 

Lugtgrænse : Ikke tilgængeligt 

Smeltepunkt : Ikke tilgængeligt 

Frysepunkt : Ikke anvendelig 

Kogepunkt : Ikke tilgængeligt 

Antændelighed : Ikke brændbar. 

Eksplosionsgrænser : Ikke anvendelig 

Lavere eksplosionsgrænse : Ikke anvendelig 

Højere eksplosionsgrænse : Ikke anvendelig 

Flammepunkt : Ikke anvendelig 

Selvantændelsestemperatur : Ikke anvendelig 

Nedbrydningstemperatur : Ikke tilgængeligt 

pH : Ikke tilgængeligt 

pH af opløsning : Ikke tilgængeligt 

Viskositet, kinematisk : Ikke anvendelig 

Opløselighed : Ikke tilgængeligt 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) : Ikke tilgængeligt 

Damptryk : Ikke tilgængeligt 

Damptryk ved 50°C : Ikke tilgængeligt 

Massefylde : Ikke tilgængeligt 

Relativ massefylde : >2 

Relativ damptæthed ved 20°C : Ikke anvendelig 

Partikelstørrelse: : Ikke tilgængeligt 

9.2. Andre oplysninger 

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika 

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 

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7). 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

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

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret 
 

IRON OXIDE (1309-37-1) 

LD50 oral rotte > 10000 mg/kg 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 
 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret 
 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret 
 

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret 
 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret 
 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 
 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret 
 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 
 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 
 

L37-5 INTERFACE MATERIAL  

Viskositet, kinematisk Ikke anvendelig 

11.2. Oplysninger om andre farer 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen 

uønskede langtidsvirkninger i miljøet. 

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret 

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret 

Ikke hurtigt nedbrydeligt 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

ALUMINA (1344-28-1) 

Persistens og nedbrydelighed Ikke fastsat. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

ALUMINA (1344-28-1) 

Bioakkumuleringspotentiale Ingen data over bioakkumulation. 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 



L37-5 INTERFACE MATERIAL 
Sikkerhedsdatablad  
i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878 
 

 

   

21/02/2023 (Revideret den) DA (dansk) 12/13 
 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.7. Andre negative virkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers 

sorteringsanvisninger. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer eller ID-nummer 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.5. Miljøfarer 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Vejtransport 

Ikke reguleret 

 

Søfart 

Ikke reguleret 

 

Luftfart 

Ikke reguleret 

 

Transport ad indre vandveje 

Ikke reguleret 

 

Jernbane transport 

Ikke reguleret 

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter 

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 

REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser) 

Indeholder stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Restriktionsbetingelser) 

REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste) 

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste) 

Liste over REACH-kandidater (SVHC) 

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater 

PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold)) 

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier) 

POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening)) 

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer) 

Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009) 

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget) 

Forordning om forstadier til sprængstoffer (EU 2019/1148) 

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af 

forstadier til sprængstoffer) 

Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004) 

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering på markedet af visse 

stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer) 

15.1.2. Nationale regler 

Tyskland 

Fareklasse for vand (WGK) : WGK 3, Generelt farligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1). 

Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. 

BImSchV) 

:  Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV) 

Holland 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – 

Vruchtbaarheid 

: Ingen af bestanddelene er opført på listen 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen af bestanddelene er opført på listen 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU 

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. 




