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01. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
 
Produktnavn 
JLM DPF Cleaner 
Producent/Leverandør 
GMS Lubricants B.V.  
Street/P.O.Box 
Walruskoog 3-5 
Landekode/Postkode/By/Kommune 
1822 BC Alkmaar 
Telefon/ Fax 
+31 (0)72 561 6464 / +31 (0)72 561 0114 
Kontakt 
Ian Humphreys  (E-mail: Ihumphreys@gms.nl)  
Nødinformation 
+31 (0)72 561 6464 (kun i kontortid 8:30 - 17:00) 
 
02. Fareidentifikation 
 
Klassificering:  
Toksicitet efter enkelt eksponering over for høje niveauer (oral, dermal eller ved indånding) er af en lav 
grad. De største farer er fra indtagelse efterfulgt af aspiration ind i lungerne, hvilket kan muligvis 
resultere i kemisk induceret lungebetændelse.  
Indånding  
Under normale betingelser for brug er det ikke muligt at indånde dampe, hvilket derfor ikke udgør en 
akut fare.  
Hudkontakt: 
Hudkontakt viser ingen akutte sundhedsfarer, undtagen forværring af eksisterende dermatitis.  
Foranstaltninger: 
Hvis der er stænkningsrisiko under håndtering af væsken, skal der bruges hensigtsmæssig 
øjenbeskyttelse.  
Indtagelse: 
Den største fare efter indtagelse er aspiration i lungerne ved efterfølgende opkastning.  
Foranstaltninger 
Indtagelse ved et uheld er ikke sandsynligt. Normal håndtering og forholdsregler vedr. hygiejne skal 
tages for at undgå indtagelse.  
 
03. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

Farlige indholdsstoffer % konc. Klassificering CAS EINECS 
Petroleumdestillat 50-80 Xn; R65, 66 64742-47-8 265-149-8 

Tungt aromatisk nafta 3-10 Xn; R65, 6664742-94-5  
Registreret Pt-katalysator 3-10 T: R45 F: R10   

 
 
04. Førstehjælpsforanstaltninger 
 
Eksponeringsvej Symptomer Behandling 
Indånding Halsirritation, hoste Bringes ud i frisk luft.  
Hudkontakt Ingen Vask med vand og sæbe 
Øjenkontakt Irritation, smerte, rødmen Vask med rigeligt vand  
Indtagelse Kvalme  FREMKALD IKKE OPKASTNING. Skyl munden 

med vand og søg lægehjælp.   
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05. Brandbekæmpelse 
 
Egnede slukningsmidler  
Tørpulverslukkere, CO2, skum  
 
ANVEND IKKE VAND.  
 
Specielle eksponeringsfarer 
Stofferne, der opstår ved termisk nedbrydning af dette produkt afhænger i høj grad af de betingelser, 
nedbrydningen foretages ved.  
 
Det følgende kan forventes.  
Kulsyre   Polycykliske aromatiske kulbrinter  
Kulilte    Ikke forbrændte kulbrinter  
Vand    Uidentificerede organiske og uorganiske stoffer  
Partikler  
 
Særligt beskyttelsesudstyr 
Godkendt luftforsynet åndedrætsværn. 
 
06. Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 
Personlige forholdsregler 
Bær hensigtsmæssigt beskyttelsesudstyr – se afsnit 8. Fjern alle antændelseskilder 
 
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Hvis produktet har forurenet landområder, kan det være nødvendigt at fjerne forurenet jord. Hvis 
produktet løber ud i vandområder eller strømme, skal der bruges absorberende slanger til at undgå 
yderligere forurening. 
 
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Al udledning inddæmmes med dæmninger eller absorberende materiale for at undgå migration og 
udledning i kloakker eller strømme. Opsug små udledninger med absorberende tørkemikalie, det kan 
være nødvendigt at opsuge store udledninger med en pumpe eller med vacuum, og afslutte med et 
absorberende tørkemikalie. 
 
07. Håndtering og opbevaring 
 
Håndtering 
Uigennemtrængelige handsker og overalls, hvor regelmæssig kontakt er sandsynlig, og 
beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for stænkning. Anbefalede fremgangsmåder – Undgå langvarig 
hudkontakt 
 
Opbevaring  
Må ikke opbevares ved temperaturer på over 30 -40&#xf0b0;C. Beskyttes mod ekstreme 
temperaturer, og mod, at indholdet forurenes ved at holde beholderen lukket, eller ved at have 
produktet forseglet rundt om låget 
 
08. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 
Åndedrætsværn (f.eks. åndedrætsapparat eller røgekstraktion) kan være nødvendigt, når opvarmet 
materiale håndteres.  
Hvis der sandsynligvis er gentagen håndkontakt, skal der bæres uigennemtrængelige neopren- eller 
nitrilhandsker, og der skal vaskes med vand og sæbe.  
Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.  
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Hvis der er stænkningsrisiko, skal der bæres hensigtsmæssige beskyttelsesbriller.  
Sørg for øjenvask, hurtig gennemvædning. 
 
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet  
Brugerne skal være klar over de miljømæssige overvejelser og deres forpligtelser i henhold til 
miljøbeskyttelseslovgivningen. Der kan fås yderligere rådgivning på forskellige officielle statslige 
hjemmesider, f.eks. www.dti.gov.uk/access/index.htm og www.envirowise.gov.uk 
 
 
09. Fysisk-kemiske egenskaber 
 
Udseende:    Væske  
Lugt:     Relativt lugtfri  
Specifik massefylde (C):  0,81 (15)  
Damptryk,Pa (C):   350 (20)  
Vandopløselighed % vægt:  Let  
Flammepunkt C:    >70 (PMCC) 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 
Stabilitet 
Stabil ved normal anvendelse 
 
Forhold, der skal undgås 
Undgå ekstremt høje temperaturer og stærkt oxiderende stoffer. 
 
Farlige nedbrydningsprodukter  
Se afsnit 5- Specielle eksponeringsfarer. 
 
11. Toksikologiske oplysninger 
 
Okulære 
Det forventes ikke at være irriterende. 
 
Hud 
Det forventes ikke at være irriterende. Langvarig kontakt kan give tør eller revnet hud. 
 
Indånding 
Det er ikke sandsynligt, at indåndning af tåge eller dampe under normale betingelser vil være farligt, 
men ved indåndning af tåge eller dampe ved forhøjede temperaturer kan det forårsage 
luftvejsirritation. 
 
Indtagelse 
Det forventes ikke at være toksisk. Risiko for lungeproblemer. 
 
12. Miljøoplysninger 
 
Mobilitet 
En smule vandopløseligt. Produktet flyder på vandoverfladen. Adsorberes let i jord med kun lille 
mobilitet. Udslip kan danne en film på vandoverflader, og hindre iltoverførsel. 
 
Nedbrydelighed 
Naturligt nedbrydeligt.  
 
Bioakkumuleringspotentiale  
Produktet har tendens til bioakkumulation.  
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Akvatisk toksicitet  
Meget lav 
 
13. Forhold vedrørende bortskaffelse 
 
Stoffet  
Via autoriseret sanitetsvæsen til en godkendt affaldsplads i henhold til alle lokale og nationale regler  
 
Beholder  
Samme som for stof 
 
14. Transportoplysninger 
 
UN-NUMMER    UN1993 
PRIMÆR FARE   BRÆNDBAR VÆSKE 
UNDERORDNEDE FARER 
EMBALLAGEGRUPPE   III 
KODE I NØDSTILFÆLDE 
KORREKT FORSENDELSESNAVN 
KLASSE 
 
15. Oplysninger om regulering 
 
Forsynes med etiketdetaljer  
Ref CHIP 3 
 
Etiketnavn 
Lugtfri kerosen 
 
Symboler 
St Andrew’s Cross  
 
Risiko-sætninger 
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse 
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud 
 
Sikkerheds-sætninger 
 
S2 Opbevares utilgængeligt for børn 
S24 Undgå kontakt med huden 
S61 Undgå udledning til miljøet 
S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne 
beholder eller etiket. 
S23 Undgå indånding af dampe/ aerosoltåger 
S43 Brug skum,tørmiddel/ CO2 ved brandslukning. BRUG ALDRIG VAND 
 
 
16. Andre oplysninger 
 
Brugerne skal trænes i god industrihygiejnepraksis 

 


