
SIKKERHEDSDATABLAD

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

1.1. Produktidentifikator

BG Universal Coolant/Antifreeze - BlueBlandingens handelsnavn
eller betegnelse

-Registreringsnummer

Ingen.Synonymer

589-03Produktkode

22-Juni-2020Udstedelsesdato

1,0Versionsnummer

22-Juni-2020Revisionsdato

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

Ikke kendt.Identificerede anvendelser

Ingen kendte.Anvendelser, der frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

BG Products, Inc.

Leverandør

Virksomhedens navn

Witchita, KS 62713

Ikke kendt.Telefon

e-mail

Kontaktperson

msds@bgprod.com

Ikke kendt.

Ikke kendt.1.4. Nødtelefon

Adresse

Afdeling

US

740 S . Wichita St.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Fareresumé Ikke kendt.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer

Ingen.Farepiktogrammer

Signalord Ingen.

Faresætninger Blandingen opfylder ikke kriterierne for klassificering.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse Ikke kendt.

Reaktion Ikke kendt.

Opbevaring Ikke kendt.

Bortskaffelse Ikke kendt.

Yderligere oplysninger på
etiketten

Ingen.

Ingen kendte.2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Bestanddelene er ikke farlige, når de holdes på eller under de krævede deklarationsgrænser.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Ikke kendt.Almen information

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ikke kendt.Indånding

Ikke kendt.Hudkontakt
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Ikke kendt.Øjenkontakt

Ikke kendt.Indtagelse

Ikke kendt.4.2. Vigtigste symptomer og
virkninger, både akutte og
forsinkede

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

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Ikke kendt.Generelle brandfarer

5.1. Slukningsmidler

Ikke kendt.Egnede slukningsmidler

Ikke kendt.Uegnede slukningsmidler

Ikke kendt.5.2. Særlige farer i forbindelse
med stoffet eller blandingen

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Ikke kendt.Særlige beskyttelsesmidler
for brandmandskab

Ikke kendt.Særlige
brandbekæmpelsesforanst
altninger

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ikke kendt.For ikke-indsatspersonel

Ikke kendt.For indsatspersonel

Ikke kendt.6.2.
Miljøbeskyttelsesforanstaltning
er

Ikke kendt.6.3. Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning

Ikke kendt.6.4. Henvisning til andre
punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Ikke kendt.7.1. Forholdsregler for sikker
håndtering

Ikke kendt.7.2. Betingelser for sikker
opbevaring, herunder eventuel
uforenelighed

Ikke kendt.7.3. Særlige anvendelser

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Der er ikke angivet grænseværdier for indholdsstofferne.Grænseværdier for
erhvervsmæssig eksponering

Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne.Biologiske grænseværdier

Ikke kendt.Anbefalede målemetoder

Ikke kendt.De afledte nuleffektniveauer
(DNELs)

Beregnede
nuleffektkoncentrationer
(PNEC)

Ikke kendt.

8.2. Eksponeringskontrol

Ikke kendt.Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Ikke kendt.Almen information

Ikke kendt.Beskyttelse af øjne/ansigt

Beskyttelse af hud
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Ikke kendt.- Beskyttelse af hænder

Ikke kendt.- Andet

Ikke kendt.Åndedrætsværn

Ikke kendt.Farer ved opvarmning

Ikke kendt.Hygiejniske foranstaltninger

Ikke kendt.Foranstaltninger til
begrænsning af eksponering af
miljøet

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Ikke kendt.Tilstandsform

Ikke kendt.Tilstandsform

Ikke kendt.Farve

Ikke kendt.Lugt

Lugttærskel Ikke kendt.

pH Ikke kendt.

Smeltepunkt/frysepunkt Ikke kendt.

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Ikke kendt.

Flammepunkt Ikke kendt.

Fordampningshastighed Ikke kendt.

Ikke kendt.Antændelighed (fast stof,
luftart)

Damptryk Ikke kendt.

Dampmassefylde Ikke kendt.

Relativ massefylde Ikke kendt.

Opløselighed

Opløselighed (vand) Ikke kendt.

Selvantændelsestemperatur Ikke kendt.

Dekomponeringstemperatur Ikke kendt.

Viskositet Ikke kendt.

Ikke kendt.Eksplosive egenskaber

Ikke kendt.Oxiderende egenskaber

Der foreligger ingen yderligere relevante oplysninger.9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Ikke kendt.10.1. Reaktivitet

Ikke kendt.10.2. Kemisk stabilitet

Ikke kendt.10.3. Risiko for farlige
reaktioner

Ikke kendt.10.4. Forhold, der skal undgås

Ikke kendt.10.5. Materialer, der skal
undgås

Ikke kendt.10.6. Farlige
nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Almen information Ikke kendt.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Indånding Ikke kendt.

Hudkontakt Ikke kendt.

Øjenkontakt Ikke kendt.

Indtagelse Ikke kendt.

Symptomer Ikke kendt.
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11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Der foreligger ingen data.Akut toksicitet

Ikke kendt.Hudætsning/-irritation

Ikke kendt.Alvorlig
øjenskade/øjenirritation

Respiratorisk sensibilisering Ikke kendt.

Ikke kendt.Hudsensibilisering

Ikke kendt.Kimcellemutagenicitet

Carcinogenicitet

Ungarn. 26/2000 EüM Bekendtgørelse om beskyttelse mod og forebyggelse af risiko i forbindelse med eksponering for
kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen (med ændringer)

Ikke opført på listen.

Ikke kendt.Reproduktionstoksicitet

Specifik målorgantoksicitet –
enkelt eksponering

Ikke kendt.

Specifik målorgantoksicitet –
gentagen eksponering

Ikke kendt.

Aspirationsfare Ikke kendt.

Ikke kendt.Oplysninger om
indholdsstoffer i en blanding
eller oplysninger om selve
blandingen

Andre oplysninger Ikke kendt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet Der findes ingen toksicitetsoplysninger for indholdsstoffet/indholdsstofferne.

Ikke kendt.12.2. Persistens og
nedbrydelighed

Ikke kendt.12.3.
Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient
(n-octanol/vand) (log Kow)

Ikke kendt.

Biokoncentreringsfaktor (BCF) Ikke kendt.

Ikke kendt.12.4. Mobilitet i jord

Ikke et PBT- eller vPvB-stof eller -blanding.12.5. Resultater af PBT- og
vPvB-vurdering

12.6. Andre negative virkninger Ikke kendt.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Ikke kendt.Resterende affald

Ikke kendt.Forurenet emballage

Europæisk affaldskode Ikke kendt.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR

14.1. - 14.6.: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

RID

14.1. - 14.6.: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

ADN

14.1. - 14.6.: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

IATA

14.1. - 14.6.: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

IMDG

14.1. - 14.6.: Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods.

Ikke kendt.14.7. Bulktransport i henhold til
bilag II til MARPOL 73/78 og
IBC-koden
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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

EU-bestemmelser

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I og II, med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, med ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA

Ikke opført på listen.

Tilladelser

Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer

Ikke opført på listen.

Begrænsninger for anvendelse

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og
anvendelse med ændringer

Ikke opført på listen.

Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende
stoffer eller mutagener, med ændringer

Ikke opført på listen.

Andre EU-bestemmelser

Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, med ændringer

Ikke opført på listen.

Ikke kendt.Nationale bestemmelser

Ikke kendt.15.2.
Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over forkortelser Ikke kendt.

Ikke kendt.Referencer

Ikke kendt.Information om den
vurderingsmetode, der er
anvendt til klassificering af
blandingen

Ingen.Den fulde ordlyd af eventuelle
H-sætninger, der ikke er
gengivet fuldt ud under punkt 2
til 15

Ingen.Oplysninger om revision

Ikke kendt.Oplysninger om uddannelse
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