
CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI
Sikkerhedsdatablad
ifølge forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med sin ændring af forordning (EG) nr. 453/2010 dato 
af spørgsmålet: 11/10/2016 Revision dato: 21/03/2018 Supersedes:11/10/2016 Version: 2.0

21/03/2018

Fulde ordlyd af H-sætninger: Se afsnit 16
DA (Dansk) 1/7

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
1.1.            Produkt-id
Produktformularen
Produktnavn

: Blanding
: CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Produktkode
Produktgruppe

: CH-2150

: Blanding

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

1.2.1.
Vigtigste anvendelseskategorier

Relevante identificerede anvendelser
: Industriel anvendelse, professionel brug, forbrugernes brug
: Ikke-udbredt anvendelseIndustrielle/professionelle brug spec

Anvendes i lukkede systemer
: Smøremidler og tilsætningsstofferFunktion eller brug kategori

1.2.2.
Ingen yderligere oplysninger

Anvendelser, der frarådes

1.3.
WOLF OIL CORPORATION N.V.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Georges Gilliotstraat, 52
2620 Hemiksem - België
T 0032 (0) 3 870 00 00 - F 0032 (0) 3 870 00 99
info@wolfoil.com

1.4.
Alarmnummer

Nødsituation telefonnummer
: 112

AFSNIT 2: Beskrivelse af farer
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP] 

Ikke klassificeret

2.2. Label elementer

Mærkning efter forordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-erklæringer
Ekstra mærkning til displayExtra klassifikation benyttet til at vise

: EUH210 - sikkerhedsdatablad findes på anmodning børnesikrede fastgørelse

Fareangivelse
: Nej
: Nej

2.3.
Ingen yderligere oplysninger

Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stof
Ikke relevant

3.2. Blanding

Navn Produkt-id % Klassificering i henhold til 
forordning (EG) nr.  
1272/2008 [CLP]
ASP. Tox. 1, H304Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, < 2% 

aromater
(EG nr)    926-141-6           
(REACH-nr) 01-2119456620-43

8042-47-5

10 - 24,99

Hvid mineralolie (råolie) (CAS nr)
(EG nr)   232-455-8      
(REACH-nr) 01-2119487078-27

1 - 2,49 ASP. Tox. 1, H304
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AFSNIT 4: førstehjælp
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp efter indånding
Førstehjælp efter hudkontakt

: Forventes ikke at kræve førstehjælp. : Vask 
huden med vand og mild sæbe.

Førstehjælp efter øjenkontakt
Førstehjælp efter indtagelse

: I tilfælde af øjenkontakt, skyl straks med rent vand for 10-15 minutter.
: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden. Få øjeblikkelig medicinsk rådgivning/opmærksomhed.

4.2.
Symptomer/skader efter indånding

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
: Forventes ikke at frembyde væsentlige indånding fare under forventede normale 
anvendelsesbetingelser.

Symptomer/skader efter hudkontakt
Symptomer/skader efter øjenkontakt

: Forventes ikke at frembyde væsentlige hudens fare under forventede normale anvendelsesbetingelser.
: Forventes ikke at udgør en betydelig øjenkontakt under forventede normale 
anvendelsesbetingelser.
: Forventes ikke at udgør en betydelig indtagelse ventede på normale vilkår Symptomer/skader efter indtagelse

brug.

4.3.
Ingen yderligere oplysninger

Angivelse af enhver øjeblikkelig lægehjælp og special behandling nødvendig

AFSNIT 5: Brandslukning foranstaltninger
5.1. Slukningsmidler 
egnet slukning media 
uegnede slukningsmidler

: Vand tåge. Skum. Pulver. Tørt kemisk produkt. 
: Brug ikke et tungt vand stream.

5.2.
Ingen yderligere oplysninger

Særlige farer fra stoffet eller blandingen

5.3.
Sikrende retsmidler brand

Rådgivning til brandmænd
: Vær forsigtig, når nogen kemiske brandbekæmpelsesteknikker.
: Brug vandspray eller tåge for køling udsatte containere.Brandslukning instruktioner

Beskyttelse under brandslukning : Skal du ikke angive brand område uden ordentlig værnemidler, herunder åndedrætsværn.

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1.
Værnemidler

For ikke-akut personale
: Brug egnet beskyttelsestøj og handsker.

6.1.2.
Værnemidler

For emergency respondere
: Brug egnet beskyttelsestøj og handsker.

6.2.
Forhindre adgang til kloakker og offentlige farvande. Underrette myndighederne, hvis produkt træder kloakker eller offentlige farvande.

Miljømæssige forholdsregler

6.3.
For indeslutning

Metoder og materiale til inddæmning og oprensning
: Beslaglægge og genoprette stort spild ved at blande det med inert kornede legemer.
: Rengøringsmiddel. Tage op flydende olieudslip i absorberende materiale sand, så støv, kiselgur.Metoder til oprydning

Andre oplysninger : Spild område kan være glatte. Brug egnede beholdere.

6.4.
Ingen yderligere oplysninger

Henvisning til andre afsnit

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå alle unødvendige eksponering. Både lokal udsugning og generelle rum ventilation er 

normalt kræves.
Håndtering af temperatur
Hygiejniske foranstaltninger

: < 40 °C
: Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før spise, drikke eller 
   ryge og når de forlader arbejdet.

7.2.
Temperatur ved opbevaring                                    : < 40 °C

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uoverensstemmelser 

Lagerområdet : Opbevares tørt, køligt, godt ventileret område.

7.3.
Ingen yderligere oplysninger

Særlige anvendelser
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8.1. Parametre

Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, < 2% aromater 
Holland Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 1200 mg/m³

165 ppmHolland Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)

Yderligere oplysninger : 5 mg/m3 til olie tåger (TWA, 8-timers-arbejdsdag) anbefalet, baseret på ACGIH TLV (analyse 
efter os NIOSH metode 5026, NIOSH Manual af analysemetoder, 3rd Edition).

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler : Sikkerhedsbriller. Handsker.

Håndbeskyttelse : Gennemtrængning tid: minimum > 480min langsigtet eksponering; materiale / tykkelse [mm]: > 
0,35 mm.  Nitrilgummi (NBR) /

Beskyttelse af hud og krop : Ingen særlige tøj/hudbeskyttelse udstyr anbefales under normale anvendelsesbetingelser

Åndedrætsværn : Ingen særlige åndedrætsværn udstyr anbefales under normale anvendelsesforhold med 
tilstrækkelig ventilation.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske 
egenskaber tilstandsform

Udseende
: Flydende
: Olieagtig væske.

Farve
Lugt

: Blå.
: Karakteristisk.

Lugt-tærsklen
pH

: Ingen tilgængelige data
: Ingen tilgængelige data

Relative fordampning sats (butylacetat = 1)
Smeltepunkt

: Ingen tilgængelige data
: Ingen tilgængelige data

Frysepunkt
Kogepunkt

: Ingen tilgængelige data
: Ingen tilgængelige data

Flammepunkt
Auto-antændelsestemperatur

: 95 ° C @ ASTM D92
: Ingen tilgængelige data

Nedbrydning temperatur
Antaendelighed (fast, gas)

: Ingen tilgængelige data
: Ingen tilgængelige data

Damptryk
Relative damptryk massefylden ved 20 ° C

: Ingen tilgængelige data
: Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde
Massefylde

: Ingen tilgængelige data
: 857 kg/m³ @15 ° C

Opløselighed
Log Pow

: Svagt opløseligt, produktet forbliver på vandoverfladen. : 
Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematiske
Viskositet, dynamisk

: 43 mm²/s @ 40° C
: Ingen tilgængelige data

Eksplosive egenskaber
Brandnærende egenskaber

: Ingen tilgængelige data
: Ingen tilgængelige data

Eksplosive grænser : Ingen tilgængelige data

9.2.
Ingen yderligere oplysninger

Andre oplysninger

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen under normale betingelser.

10.2.
Stabil under normale forhold.

Kemisk stabilitet
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10.3.
Ingen under normale betingelser.

Muligheden for farlige reaktioner

10.4.
Ingen tilgængelige data.

Betingelser for at undgå

10.5.
Stærk iltningsmidler. syrer. Baser.

Uforenelige materialer

10.6.
Ingen under normale betingelser.

Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet : Ikke klassificeret

Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, < 2% aromater 
LD50 oral rotte > 5000 mg/kg OECD 401
LD50 dermal kanin
LC50 indånding rotte (mg/l)

> 5000 mg/kg OECD 402
> 5000 mg/m³ OECD 403

Hudirritation korrosion
Alvorlige skader/øjenirritation

: Ikke klassificeret
: Ikke klassificeret

Respiratorisk eller hudpleje overfølsomhed
Kønscelle mutagenicitet

: Ikke klassificeret
: Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet
Specifikke mål orgel toksicitet (enkelt eksponering)

: Ikke klassificeret
: Ikke klassificeret

Specifikke mål orgel toksicitet (gentaget 
eksponering)

: Ikke klassificeret

Fare ved aspiration : Ikke klassificeret

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI
Viskositet, kinematiske 43 mm²/s @ 40° C

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger
12.1. Toksicitet
Økologi - generelle : Skadelige for vandlevende organismer, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI 

Persistens og nedbrydelighed Ikke opløselig i vand, så kun minimalt biologisk nedbrydeligt.

12.3.
Ingen yderligere oplysninger

Bioakkumulerende potentiale

12.4.
Ingen yderligere oplysninger

Mobilitet i jord

12.5.
Ingen yderligere oplysninger

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6.
Ingen yderligere oplysninger

Andre bivirkninger

SEKTION 13: Bortskaffelse
13.1. Affaldsbehandling metoder
Yderligere oplysninger : Bortskaffes på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

AFSNIT 14: Transport oplysninger
I overensstemmelse med ADR / RID / IMDG / IATA /   

                                                                                
Ikke reguleret for transport
14.1 UN-nummeret



-

-

-

-

-
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14.2.
Korrekt forsendelsesnavn (ADR)

UN korrekt forsendelsesnavn
: Ikke relevant
: Ikke relevantKorrekt forsendelsesnavn (IMDG)

Korrekt forsendelsesnavn (IATA) : Ikke relevant
: Ikke relevantKorrekt forsendelsesnavn (ADN)

Korrekt forsendelsesnavn (RID) : Ikke relevant

14.3.
ADR

Transport hazard klasse(r)

Transport hazard klasse(r) (ADR) : Ikke relevant

IMDG
Transport hazard klasse(r) (IMDG) : Ikke relevant

IATA
Transport hazard klasse(r) (IATA) : Ikke relevant

ADN
Transport hazard klasse(r) (ADN) : Ikke relevant

BEFRI
Transport hazard klasse(r) (RID) : Ikke relevant

14.4.
Pakning gruppe (ADR)

Pakning gruppe
: Ikke relevant
: Ikke relevantPakning gruppe (IMDG)

Pakning gruppe (IATA) : Ikke relevant
: Ikke relevantPakning gruppe (ADN)

Pakning gruppe (RID) : Ikke relevant

14.5.
Farlige for miljøet

Miljørisici
: Nej
: NejMarine-forurenende stof

Andre oplysninger : Ingen supplerende oplysninger

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Landtransport
Ingen tilgængelige data

Transport ad søvejen
Ingen tilgængelige data

Lufttransport
Ingen tilgængelige data

Transport ad indre vandveje
Ingen tilgængelige data

Jernbane 
transport ingen 
data tilgængelig 
14.7.
Ikke relevant

Transport i bulk efter bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

AFSNIT 15: Lovmæssige oplysninger
15.1. Sikkerhed, sundhed og miljømæssige regler/lovgivning specifikke for stoffet eller blandingen

15.1.1. EU-forordninger

Indeholder ingen stoffer, REACH med bilag XVII 
begrænsninger indeholder ingen stoffer på kandidatlisten 
REACH indeholder ingen stoffer, REACH Bilagxiv
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15.1.2. Nationale bestemmelser

Tyskland
VwVwS bilag reference : Vand fareklasse (WGK) 1, lav risiko til farvande (klassificering i henhold til VwVwS, bilag 

12. bekendtgørelse gennemføre føderale 
Immissioner Control Act - 12. BImSchV

: Er ikke omfattet af 12. BlmSchV (farlige hændelse Ordinance)

Holland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Hvid mineralolie (petroleum) er anført: 

hvid mineralolie (petroleum) er opførtSZW-lijst van mutagene stoffen 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

: Ingen af komponenterne, der er anført

giftige stoffen – Vruchtbaarheid
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

: Ingen af komponenterne, der er anført

giftige stoffen – Ontwikkeling
: Ingen af komponenterne, der er anført

Danmark
Klasse for brandfare : Klasse III-1

: 50 literButik enhed
Klassificering bemærkninger : Brandfarlige efter det danske justitsministerium; Kriseberedskab retningslinjer for opbevaring af 

brandfarlige væsker skal følges

15.2.
Ingen kemisk sikkerhedsvurdering er blevet udført for stoffet eller blandingen af leverandøren

Vurdering af kemisk sikkerhed

AFSNIT 16: Andre oplysninger
Angivelse af ændringer:

2 Klassificering i henhold 
til forordning (EG) nr  
1272/2008 [CLP]     
Samsætning/information

Modificeret

3.2
 på ingredienser
Fysiske og kemiske 

Modificeret

9.1
egenskaber

Modificeret

Forkortelser og akronymer:
ACGIH: Amerikanske konference af statslige industrielle Tandplejere

TWA: Tid vægtet gennemsnit

TLV: Grænseværdi

ASTM: American Society for Testing og materialer 

ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Goods forbindelser par rute 

RID: Reglementet for International befordring af farligt gods med jernbane 

ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Goods forbindelser par voie de Navigation du Rhin

IMDG: International Maritime farligt gods

ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart 

IATA: International Air Transport Association

STEL: Kortvarige ophold grænseværdi for eksponering

LD50: median Lethal Dose 50% af fag

ATE: akut toksicitet skøn

LC50: median Lethal koncentration for 50% af forsøgspersonerne

EC50: koncentration producerer 50% effekt

Andre oplysninger : Oplysningerne i denne SDS blev indhentet fra kilder, som vi mener er pålidelige.  
Imidlertid oplysninger uden garanti, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til dens korrekthed.  
Betingelser eller metoder til håndtering, opbevaring, anvendelse eller bortskaffelse af produktet 
er uden for vores kontrol og kan være uden for vores viden.  For denne og andre grunde, vi ikke 
påtage sig ansvar og udtrykkeligt fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller omkostninger, 
der opstår ud af eller i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse eller bortskaffelse af 
produktet.  Denne muskel-og Skeletbesvær var parat og anvendes kun til dette produkt.  Hvis 
produktet anvendes som en komponent i et andet produkt, må denne muskel-og Skeletbesvær 
oplysninger ikke anvendes.Fuld tekst af H - og EUH-sætninger:
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ASP. Tox. 1
H304

Fare ved aspiration, kategori 1
Kan være dødelig, hvis sluges og går ind i luftvejene

EUH210 Sikkerhedsdatablade bestilles

SDS EU (REACH bilag II)

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden og er beregnet til at beskrive produktet med henblik på sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige krav alene. Det bør 
ikke derfor opfattes som sikrer enhver specifik egenskab af produktet




