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i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

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

Aqualoma ELF 202

1.1. Produktidentifikator

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

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Malemateriale

Der foreligger ingen oplysninger om anvendelser, som frarådes.

Anvendelser som frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Brillux GmbH & Co. KGVirksomhed:

www.brillux.de

Weseler Straße 401Gade:

D-48163 MünsterBy:

Telefon: +49 (0)251-7188-0 Telefax:+49 (0)251-7188-280

Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: sdb@brillux.de

Informationsgivende afdeling:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Blandingen er ikke klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer

Særlig mærkning af visse blandinger

EUH208 Indeholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on , 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk 

reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Øvrige råd

 Produktet er ikke klassificeret og mærkningspligtigt i henhold til EU-retningslinier/dansk lovgivning

Ifølge EF’s forordning nr. 1907/2006 (REACH) indeholder dette produkt ingen PBT- eller 

vPvB-substanser.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Emulsionsfarve, ELF.

Sammensætning: 

Alkydharpiks-Emulsion, Titaniumdioxid, farvede uorganiske/organiske pigmenter (afhængig af 

farvetone), Silikater, Vand, Additiver, Konserveringsmiddel (Benzisothiazolinon, methylisothiazolinone)

Kemisk karakterisering

Revidere-nr.: 7,0 Revideret dato: 08.10.2015 DA



Aqualoma ELF 202

Sikkerhedsdatablad

Katalog-nr.: 00537-0230Trykt dato: 24.08.2016 Side 2 af 8

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Farlige komponenter

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Mængde

CAS-nr.

REACH-nr.

Indeksnr.

EF-nr. Kemisk betegnelse

< 0,05 %2-metyl-2H-isotiazol-3-on220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 2; H330 H301 H314 H318 H317 H400 H411

< 0,05 %1,2-benzisothiazol-3(2H)-on220-120-9

2634-33-5

Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hvis der optræder symptomer eller opstår usikkerhed, skal der opsøges rådgivning fra en læge. 

Forurenet tøj tages straks af og fjernes til et sikkert sted. 

P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Generelt råd

Den tilskadekommende bringes straks ud i det fri. Hold den ramte varm og rolig. Hvis der optræder 

irritationer, skal man konsultere en læge.

Hvis det indåndes

Ved beroring med huden vaskes med vand og sæbe. Der må ikke benyttes opløsningsmidler eller 

fortyndere. Tilsmudset tøj tages straks af.

I tilfælde af hudkontakt

Tag kontaktlinser ud. Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. 

Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

I tilfælde af øjenkontakt

Hold den ramte varm og rolig. Fremkald ikke opkastning. Lad personen drikke vand i små slurke.  Ved 

indtagelse, kontakt odumgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

Ved indtagelse

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

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

Ingen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Produktet selv kan ikke brænde. Slukningsforholds-regler afstemmes til branden i omgivelserne.

Egnede slukningsmidler

I. a.

Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå: Tæt, sort røg. Indånding af de farlige nedbrydningsprodukter kan forårsage 

alvorlige sundhedsskader.
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Benyt åndedrætsbeskyttelse og kemikaliebeskyttelsesdragt.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

Kontamineret slukningsvand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Overhold sikkerhedsbestemmelserne (se afsnit 7 og 8). Danner glatte og med vand fedtede 

belægninger.

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Hvis stoffet løber ned i kloaksystemet, ud i 

søer og vandløb eller ned i jorden, skal de ansvarlige myndigheder informeres. Forurenet 

vand/slukningsvand opsamles. Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Oprenses med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand, kiselgel, syrebindemiddel, universal 

bindemiddel). Opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse. Rester skylles af med vand. Snavsede 

genstande og gulve rengøres grundigt med rigeligt vand under hensyntagen til miljøbestemmelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Ingen

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Hvis plantebeskyttelsesmidlet opbevares og håndteres ifølge reglerne, er det ikke nødvendigt at træffe 

særlige forholdsregler. De lovbefalede beskyttelses- og sikkerhedsbestemmelser skal overholdes. Ved 

håndtering af større mængder skal der sørges for god ventilation. Sorg for god rumventilation, evt. 

udsugning ved arbejdspladsen. 

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P103: Læs etiketten før brug.

Sikkerhedsinformation

Produktet er ikke brændbart. Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et koligt, velventileret sted. Må ikke opbevares i 

pause- eller opholdsrum. Opbevar kun i originalbeholderen. Skal beskyttes mod frost. Opbevares 

under lås og utilgængeligt for born.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Samlagringshenvisninger

7.3. Særlige anvendelser

Belægningsmateriale

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
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Undgå kontakt med huden ojnene og tojet. Vask hænder for pauser og umiddelbart efter at have været 

i forbindelse med stoffet. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge. Tilmudset tøj tages 

straks af.

Hygiejniske foranstaltninger

Brug beskyttelsesbrille. Brug en tætsiddende beskyttelsesbrille (lukket brille) ved fare for sprøjt eller 

ved sprøjteapplikation.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Ved formålsbestemt anvendelse skal der bruges beskyttelseshandsker af nitril -gummi med en 

materialetykkelse på 0,4 mm. 

Handskematerialets gennemtrængningstid: >= 8 h

For en længere eller gentaget kontakt skal man være opmærksom på, at de ovenfor nævnte 

gennemtrængningstider kan være betydeligt kortere i praksis. Beskyttelseshandskerne bør udskiftes 

ved beskadigelser eller første tegn på slitage. 

Det anbefales at bruge bomuldshandsker under beskyttelseshandskerne! 

Det anbefales at benytte et forebyggende hudbeskyttelsesmiddel.

Håndværn

Brug arbejdsbeskyttelsesbeklædning. Brug en engangs- (kemikalie-) beskyttelsesdragt.

Hudværn

Hvis produktet pensles eller rulles på, er åndedrætsværn ikke påkrævet, ved god ventilering af 

arbejdsområdet. Indånd ikke sprøjtetågen ved sprøjteforarbejdning. Brug P2 partikelfilter (hvid) ved 

sprøjteforarbejdning.

Åndedrætsværn

Sorg for tilstrækkelig ventilation. Sorg for tilstrækkelig luftudskiftning og/eller udsugning i arbejdsrum. 

Informationer til en mere sikker håndtering, se punkt 7.

Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet

Ifølge produktbetegnelsen

VæskeTilstandsform:

Farve:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Svag, KarakteristiskLugt:

Metode

pH-værdien (ved 20 °C): ca. 6 - 7

Tilstand-ændringer

I. a.Begyndelseskogepunkt og 

kogepunktsinterval:

I. a.Flammepunkt:

Damptryk:

  (ved 50 °C)

Ikke bestemt

Relativ massefylde (ved 20 °C): ca. 1,4 - 1,55 g/cm³

Vandopløselighed:

  (ved 20 °C)

Helt blandbar

I. a.Antændelsestemperatur:

Ingen data.Eksplosive egenskaber

TixotropViskositet/dynamisk:

Ingen data.Oxidierende egenskaber

I. a.Udløbstid:

I. a.Opløsningsmiddel separat Test:

max. 1 g/lOpløsningsmiddeldampe:
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9.2. Andre oplysninger

Ingen

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen usædvanlig reaktivitet kendt.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil ved anvendelse af de anbefalede forskrifter til opbevaring og håndtering (se punkt 7).

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlige reaktioner.

Skal beskyttes mod frost. Beskyttes mod varme og direkte sollys.

10.4. Forhold, der skal undgås

Iltningsmidler, Stærke syrer og stærke baser..  (Exoterm reaktion.)

10.5. Materialer, der skal undgås

Der kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter. Ved høje temperaturer kan der opstå farlige 

nedbrydningsprodukter.; Kulmonoxid (CO), Kuldioxid (CO2), Kvælstofoxyder (NOx), røg.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikokinetik, stofskifte og fordeling

Der foreligger ingen toksikologiske data.

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toksicitet

Kemisk betegnelseCAS-nr.

ArterDoseMetodeEksponeringsvej Kilde

2682-20-4 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

ATE 100 mg/kgoral

inhalativ damp ATE 0,5 mg/l

inhalativ aerosol ATE 0,05 mg/l

2634-33-5 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

ATE 500 mg/kgoral

inhalativ damp ATE 0,5 mg/l

inhalativ aerosol ATE 0,05 mg/l

Irriterende og ætsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kan ved hudkontakt forårsage sensibilisering hos modtagelige personer.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
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Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Andre informationer

Produktet er ikke afprovet. Mærkningen er foretaget ifolge beregningsmetoden fastlagt i forordning 

(EF) Nr. 1272/2008. Ved faglig korrekt håndtering og under overholdelse af de generelt gældende 

hygiejneforskrifter er sundhedsmæssige skader ikke bekendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ingen data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data.

Ingen data.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ifølge EF’s forordning nr. 1907/2006 (REACH) indeholder dette produkt ingen PBT- eller 

vPvB-substanser.

Ingen data.

12.6. Andre negative virkninger

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

Mærkningen er foretaget ifolge beregningsmetoden fastlagt i forordning (EF) Nr. 1272/2008.

Andre informationer

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i Godkendt affaldshåndteringsfirma eller kommunal genbrugsplads . 

Må ikke komme i kloak eller vandlob. 

Beholdere med indtørrede rester kan bortskaffes via husholdningsaffaldet eller som byggepladsaffald .

Affaldsnummer - overskud

080112 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG 

KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra 

fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak; Maling- og lakaffald, bortset fra 

affald henhørende under 08 01 11

Tomme beholdere, der ikke er rengjort, skal behandles som det indeholdte stof. Forurenede 

emballager tømmes bedst muligt og kan efter passende rensning genanvendes.

Bortskaffelse af forurenet emballage

14.1. FN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

Landtransport (ADR/RID); Skibstransport (IMDG); Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Indenrigsskibstransport (AD

PUNKT 14: Transportoplysninger
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14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

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

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

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

EU oplysninger om regulering

Andre informationer

Oplysninger iht. EU-direktiv 2004/42/EF om begrænsning af emissioner af flygtige organiske 

forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker: 

Produktunderkategori og VOC-grænseværdier iht. bilag II, bogstav A i direktiv: 

Kategori:a; Type: Wb 

VOC-grænseværdier af kategori for 2010: 30 g/l

Dette produkt indeholder VOC maks. 1 g/l

National regulativ information

1 - Svagt vandforurenendeVandforurenende-klasse (D):

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke gennemført nogen sikkerhedsvurdering af dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer

Ændringer i afsnit: 2, 3

Forkortelser og akronymer

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

H301 Giftig ved indtagelse.

H302 Farlig ved indtagelse.
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H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H330 Livsfarlig ved indånding.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208 Indeholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on , 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk 

reaktion.

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Angivelserne i position 4 til 8 samt 10 til 12 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse 

af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til frisættelsen af større mængder ved 

uheld og uregelmæssigheder.

Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og støttes af vore 

kendskaber af i dag.

Leveringsspecifikationen bedes De se af de tilsvarende produktcirkulærer.

De udgør ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de beskrevne produkter ifølge 

lovforskrifterne om mangelansvar.

(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)
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