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

1.1. Produktidentifikator 

Produktnavn : Perivallon 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Anvendelse af stoffet/blandingen : Tire repair material 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

E-mailadresse på den kompetente person, der har ansvaret for sikkerhedsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

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 

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Ifølge EF’s forordning nr. 1907/2006 (REACH) indeholder dette produkt ingen PBT- eller 

vPvB-substanser. 

 
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Kommentar : Vandig emulsion med naturgummi 

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der skal oplyses ifølge kriterierne i afsnit 3.2 af Bilag II til REACH 

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG 

Webersdorf 11 

5132 Geretsberg - Østrig 

T +43/7748/7241 - 0 - F +43/7748/7241 - 11 

welcome@kraiburg.at 

mailto:welcome@kraiburg.at
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp generelt : Alt tilsmudset tøj tages straks af. Opsøg læge ved vedvarende problemer. 

Førstehjælp efter indånding : Hvis dampe eller nedbrydningsprodukter ved et uheld indåndes, bringes den tilskadekomne 

ud i fri luft. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Vask straks med sæbe og store mængder vand. Hvis hudirritationen er vedvarerende, søg 

lægehjælp. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Søg øjenlægen ved vedvarende irritation. Tag kontaktlinser ud. Skyl øjeblikkeligt med 

rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. 

Førstehjælp efter indtagelse : Giv aldrig et bevidstlost menneske noget. Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks læge. 

Skyl munden. Drik meget vand. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Kan forårsage irritation af huden. Kan forårsage sensibilisering af modtagelige personer ved 

kontakt med huden. 

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Kan forårsage øjenirritation. 

Symptomer/virkninger efter indtagelse : Indtagelse kan forårsage irritation af de øvre luftveje og mave-tarm-forstyrrelser. 

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

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Produktet selv kan ikke brænde. Slukningsmetoden afstemmes efter forholdene. 

Uegnede slukningsmidler : kraftig vandstråle. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Ved brand kan der opstå: Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid). Nitrogenoxid. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Beskyttelse under brandslukning : Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj. 

Andre oplysninger : Udsatte beholdere afkøles med vandstråle. Brandrester og kontamineret slukningsvand skal 

fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Almene forholdsregler : Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Brug personligt 

beskyttelsesudstyr. Ved dannelse af dampe, brug passende åndedrætsværn. 

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 

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Fej eller skovl produktet op og kom det i en lukket beholder med henblik på bortskaffelse. 

Tør op med inaktiv absorberende materiale (for eksempel sand, savspåner, 

universalbindemiddel, silicagel). 
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6.4. Henvisning til andre punkter 

Følg beskyttelsesforanstaltningerne, der er beskrevet i rubrik 7 og 8. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hold beholderen tæt 

lukket. 

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 et tørt sted. Må kun opbevares i originalbeholderen på et køligt, godt ventileret 

sted og adskilt fra: Freezing. 

Uforenelige materialer : brandnærende materialer. Syrer. 

Lagertemperatur : 5 – 35 °C 

Oplysninger om blandet opbevaring : Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer. 

7.3. Særlige anvendelser 

Se afsnit 1. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

8.1.1. Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og  biologiske grænseværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

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 

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt 

Beskyttelse af øjne: 

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse (EN 166). Øjenskylleflaske med rent vand (EN 15154) 

8.2.2.2. Hudværn 

Beskyttelse af krop og hud: 

Beskyttelsesbeklædning med lange ærmer. EN ISO 6530 

 

Beskyttelse af hænder: 

Denne anbefaling er udelukkende baseret på den kemiske forenelighed og testen ifolge EN 374 under laboratoriebetingelser. Kravene kan variere 

alt efter anvendelse. Derfor skal tillige anbefalingerne leverandøren af beskyttelseshandskerne iagttages 
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Beskyttelse af hænder 

type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Gennemtrængning Standard 

Kemikaliebestandige 

beskyttelseshandsker 

Naturgummi 6 (> 480 minutter) ≥ 0.6  EN ISO 374 

8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Personligt åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt 

8.2.2.4. Farer ved opvarmning 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen 

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

Andre oplysninger: 

Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask hænder før pauser og efter arbejdets afslutning. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Flydende 

Farve : mælket. 

Lugt : ammoniaklugt. 

Lugtgrænse : Ikke tilgængeligt 

Smeltepunkt : 0 °C 

Frysepunkt : Ikke tilgængeligt 

Kogepunkt : 100 °C 

Brændbart : Ikke tilgængeligt 

Eksplosive egenskaber : Produktet er ikke eksplosivt. 

Oxiderende egenskaber : Ikke brandnærende. 

Eksplosionsgrænser : Ikke tilgængeligt 

Nedre eksplosionsgrænse (LEL) : Ikke tilgængeligt 

Øvre eksplosionsgrænse (UEL) : Ikke tilgængeligt 

Flammepunkt : Ikke tilgængeligt 

Selvantændelsestemperatur : Ikke tilgængeligt 

Nedbrydningstemperatur : Ikke tilgængeligt 

pH : ≈ 10 @20°C 

Viskositet, kinematisk : Ikke tilgængeligt 

Viskositet, dynamisk : < 200 mPa·s 

Opløselighed : fuldstændigt blandbar. ved 20°C. 

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

Damptryk : ≈ 24 hPa @20°C 

Damptryk ved 50 °C : Ikke tilgængeligt 

Massefylde : 1 g/cm³ @20°C 

Relativ massefylde : Ikke tilgængeligt 

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ikke tilgængeligt 

Partikelstørrelse: : Ikke anvendelig 

Partikelstørrelsesfordeling : Ikke anvendelig 

Partikelform : Ikke anvendelig 

Partikelformet forhold : Ikke anvendelig 

Partikel aggregeringstand : Ikke anvendelig 

Partikel agglomerationstilstand : Ikke anvendelig 

Partikelspecifikt overfladeareal : Ikke anvendelig 

Partikelstøvafgivelse : Ikke anvendelig 
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9.2. Andre oplysninger 

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika 

VOC-indhold : 0 % 

Andre farer : Opløsningsmiddel-separationstest (%) 0% 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Ingen nedbrydning under normale opbevaringsforhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale betingelser. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Eksoterm reaktion ved kontakt med: Stærke syrer. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

For at undgå termisk oplosning undlad overophedning. 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Syrer og iltningsmidler. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Der kendes ingen 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 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 

pH: ≈ 10 @20°C 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret 

pH: ≈ 10 @20°C 

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 

11.2. Oplysninger om andre farer 

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber 

11.2.2. Andre oplysninger 

Andre oplysninger : Kan forårsage irritation af huden ved langvarig eller gentagen kontakt,Indtagelse kan 

forårsage irritation af de øvre luftveje og mave-tarm-forstyrrelser,Virker sandsynligvis 

irriterende ved kontakt med øjnene 
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PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret 

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.7. Andre negative virkninger 

Andre negative virkninger : Svagt vandforurenende 

Andre farer : Må ikke udledes til overfladevand eller kloak 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Kan forbrændes i henhold til de gældende lokale bestemmelser. Genbrug bør foretrækkes 

frem for bortskaffelse eller forbrænding. 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, genbrug eller til affaldsdeponering. 

Forurenede emballager tømmes bedst muligt og kan efter passende rensning 

genanvendes. Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som 

indholdet. 

EAK-kode : 08 04 10 - Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer eller ID-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 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

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 til søs i henhold til IMO-instrumenter 

Ikke anvendelig 

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 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 

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. 

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske 

miljøgifte 

VOC-indhold : 0 % 

Direktiv 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Andre farer : Falder ikke under Seveso III-direktiv 

15.1.2. Nationale regler 

Ingen tilgængelige oplysninger 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Forkortelser og akronymer 

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

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

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning 
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Forkortelser og akronymer 

IMDG Den internationale kode for søtransport af farligt gods 

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane 

DOT DOT 

TDG TDG 

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

GHS Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier 

IARC Det Internationale Kræftforskningscenter 

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende 

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk 

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration 

CAS CAS (Chemical Abstracts Service) nummer 

IBC-Code Internationale sikkerhedsforskrifter for transport af farlige kemikalier og sundhedsfarlige væsker som bulklast til søs 

ATE Estimat for akut toksicitet 

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

BCF Biokoncentrationsfaktor 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Den internationale konvention om forebyggelse af havforurening fra skibe 

ADG Transport af australsk farligt gods 

 

Andre oplysninger : Angivelserne i sektioner 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. 

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. 


