EU Directive 91-55 of 5/3/1991

SIKKERHEDSDATABLAD
1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG SELSKABET

Produktnavn: DENFOIL Line Marking
Leverandør:
JO Safety A/S
Skovalleen 24
4800 Nykøbing Falster
E-mail: info@josafety.dk
Telefon: +45 5485 9692

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER
Farlige stoffer

Ingen

Produktet består af et silikoniseret frigivelsespapir (kasseres efter påføring), der har en tyk PVC tape med
en PET-klæber.

3. FAREIDENTIFIKATION
Dette produkt frembyder ingen partikelfare, forudsat at den håndteres i overensstemmelse med god
industriel hygiejne og sikkerhedspraksis og under normale brugsbetingelser. Efter vores nuværende viden
er dette produkt ikke klassificeret som et farligt stof.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Indånding:

Ikke klassificeret under normale brugsbetingelser

Hudkontakt:

Ikke specifikt relevant. Produktet klæber midlertidigt på huden
og kan forårsage svag rødme ved fjernelse som pr.
Selvklæbende gips. Afbryd brugen, hvis der opstår en allergisk
reaktion.

Øjenkontakt:

Der foreligger ingen oplysninger

Indtagelse:

Der foreligger ingen oplysninger

5. BRANDBEKÆMPELSE
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Egnede slukningsmidler:

Alle medier er passende

Uegnede slukningsmidler:

Ikke kendt

Særlige eksponeringsfare:

Brændbart materiale, som kan smelte ved opvarmning.
Farlig/giftig som kulmonoxid kan udvikles.

Anvisninger for brandmandskab:

fuld åndedrætsbeskyttelse

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UDSLIP
Personlig beskyttelse:

Ikke klassificeret under normal brug

Miljøbeskyttelse:

Dette produkt udviser ingen særlig risiko for miljøet.

Metoder til oprydning:

Ikke klassificeret under normal brug

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Håndtering:

Kræver ingen specifik håndteringsprocedure

Opbevaring:

Kræver ingen specifikke tekniske foranstaltninger. For at
optimering af holdbarhed/levetid anbefales det at opbevare i
lukkede kartoner væk fra direkte kilder til varme og lys.

Pakning:

Produkt kan komme pakket i enten genanvendelige emballage
eller genbrugsemballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Tekniske foranstaltninger:

Kræver ikke nogen særlig foranstaltning, forudsat at den er i
overensstemmelse med god hygiejne og sikkerhedspraksis.

Personlig beskyttelse:

Ikke særlig relevant.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
Udseende
-fysisk tilstand: Solid
-form:

Farvet materiale med rødt filmisk bagbeklædning

-farve:

Release liner er rød, base film er valg af kunde i farve

Lugt:

Svag

PH:

Ikke klassificeret

Kogepunkt:

Ikke klassificeret
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Antændelighed:

Ikke klassificeret

Eksplosive egenskaber:

Ingen information tilgængelig

Oxiderende:

Ikke klassificeret

Damptryk:

Ikke klassificeret

Relativ massefylde 1,0

Opløselighed
-vand:

Ikke opløseligt

- organisk opløsningsmiddel:

Klæbemiddel er delvist opløseligt i almindeligt organisk
opløsningsmiddel

10. STABILITET OG REAKTIVITET
Forhold, der skal undgås:

Dette produkt er stabilt ved stuetemperatur og ved normale

håndteringsforhold.
Farlig nedbrydning:

Ved forbrænding eller termisk nedbrydning kan giftige gasser
frigives som carbonoxider (CO + CO2).

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Lokale virkninger:

Ikke klassificeret i henhold til produktets fysiske tilstand

Generelle oplysninger:

Baseret på vores erfaring og ifølge vores viden om dette
produkt, har den ingen toksisk virkning under normale
håndteringsprocedurer.

12. MILJØOPLYSNINGER
Persistens og nedbrydelighed:

Dette produkt vedvarer i jorden

Produktets slutdestination:

Som en meget lille procentdel af færdigvarer kan dette ikke
bestemmes. Ubrugt produkt er typisk jordfyldt / forbrændt,
hvor det er relevant.
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13. BORTSKAFFELSE
Rester af affald:

Genanvend produktet, hvor det er muligt. For ikkegenanvendeligt bortskaffes i overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Det kan bortskaffes som et ikke-farligt
industriaffald eller forbrændes på et licenseret sted.

Affald fra emballage:

Under normale forbrugs-/opbevaringsforhold er
emballageforureningen ikke relevant. Afhængigt af lokale
muligheder genbruges eller genindvindes pap og
plastemballage.

BEMÆRK: brugerens opmærksomhed henledes på den mulige eksistens af lokal regulering vedrørende
bortskaffelse.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Så vidt vi ved, er dette produkt ikke underlagt nationale / internationale regler for transport med fly / sø /
jernbane.

15. FORSKRIFTSOPLYSNINGER
Mærkning:

Der kræves ingen obligatorisk mærkning. Produktet er ikke
klassificeret som farligt. Det anbefales, at kunden henviser til
alle gældende og relevante lokale / internationale / nationale
bestemmelser og lovgivning.

16. ANDRE OPLYSNINGER
Til specifik anvendelse som medicin, kirurgi og fødevareindustrien, skal sælger (JO Safety A/S) kontaktes for
yderligere information.
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Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores viden om produktet på tidspunkt for
offentliggørelse og gives i god tro. Opmærksomheden henledes på de mulige risici opstår ved anvendelse af
produktet til ethvert andet formål end det, som det var beregnet til. det er brugerens eget ansvar at tage
alle forholdsregler ved håndtering af dette produkt. Vi kan ikke garantere, at de ovennævnte risici er de
eneste risici, der er til stede. Det endelig ansvar for valget at gøre brug af produktet er op til brugeren.
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