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Sikkerhedsdatablad 

Basonyl ® Rot 545 fluessig 

  

 

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 
 

1.1 Produktidentifikator 
Produktidentifikator   Basonyl ® Rot 545 fluessig 

Produktregistreringsnummer  DKPRO 497978 

 

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt 

anvendelser, der frarådes 
Relevante identificerede  

anvendelser  Farvestof til industrielt brug 

Anbefalet brug   Kun til industrielt brug 

 

1.3 Leverandør 
Leverandør   Nymann Kemi A/S 

   Nyhåbsvej 2 

   8560 Kolind 

   Tlf.: 86 39 18 00 

   Fax: 86 39 15 74 

 

1.4 Nødtelefon 
Nødtelefon   Giftlinien 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet) 

 

 

2. Fareidentifikationer. 
 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

 
I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Skin Corr./Irrit.2 

Eye Dam./Irrit.1 

STOT SE 3 (irriterende for åndedrætssystemet) 

(klassificering og mærkningen fandt sted på grundlag af undersøgelser af produktet) 

 

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF 

 

Mulige farer: 

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. 

Risiko for alvorlige øjenskade. 
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For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, er den fulde ordlyd anført i afsnit 

16. 

 

2.2 Mærkningselementer 
Globally Harmonized System, EU (GHS) 

 

Piktogram  

    
 

Signalord  Fare 

Faresætninger   H318 Forårsager alvorlig øjenskade 

   H315 Forårsager hudirritation 

   H335 Kan forårsage irritation af luftvejene 

 

Sikkerhedssætninger   P280c Bær beskyttelseshandsker 

(forebyggelse)  P280d Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse 

   P271 Bruges kun udendørs eller i et rum med  

   god udluftning 

   P260i Indånd ikke pulver/gas/tåge/damp 

   P264 Vask med meget vand og sæbe grundigt efter brug 

 

Sikkerhedssætninger 

(reaktion) P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 

forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, 

hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  

 P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION 

eller en læge. 

 P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en 

læge. 

 P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted 

med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en 

stilling, som letter vejrtrækningen. 

 P303+P352 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): 

Vask med rigeligt sæbe og vand. 

 P332+P313 Ved hudirritation: søg lægehjælp. 

 P362 Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. 

 

 



 
 

3 

  

Sikkerhedsdatablad 

Basonyl ® Rot 545 fluessig 
 

 

Sikkerhedssætninger 

(opbevaring) P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold 

beholderen tæt lukket. 

 P405 Opbevares under låg. 

Sikkerhedssætninger 

(bortskaffelse)  P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i et sted til farligt 

eller special affald. 

 

Mærkning af specielle  

præparater (GHS) Kan ikke udløse allergisk reaktion. Indeholder 

TRIISOBUTYLPHOSPHAT 

 

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: EDDIKESYRE 

 

I henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF 

 

EU-direktiv 

Faresymbol(er) Xi Lokalirriterende   

R-sætning(er) R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden 

R41  Risiko for alvorlig øjenskade 

 

S-sætning(er) S39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet 

 S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med 

vand og læge kontaktes. 

 

Klassificering og mærkningen fandt sted på grundlag af undersøgelser af produktet. 

 

Farebestemmende komponent(er) til etikettering: EDDIKESYRE 

 

Produktet indeholder: TRIISOBUTYLPHOSPHAT. Kan udløse allergisk reaktion. 

 

2.2 Andre farer 
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

Ingen særlige farer er kendt, når forskrifterne/anvisningerne for lagring og omgang bliver 

overholdt. 
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3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer. 

 

3.1 Stoffer 
Stoffer    Ikke anvendelig 

 

Blandinger  

Kemisk beskrivelse   Xanthenfarvestof. C.I. Basic violet 10 – Acetate 

Opløst i    Eddikesyre….%, vand. 

 

Farlige indholdsstoffer (GHS) 

I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

 

9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis 

(diethylamino)xanthyliumacetat Indhold (W/W): 40% - 45% 

   EF-nummer: 264-859-5 

   Eye dam./Irrit.1 

   Aquatic Chronic 3 

   H318, H412 

Eddikesyre….%   Indhold (W/W): 35% - 40 % 

   CAS-Nummer: 64-19-7 

   EF-nummer: 200-580-7 

   REACH registrerings nr.: 01-2119475328-30 

   INDEX-nummer: 607-002-00-6 

   Flam.Liq.3 

   Skin Corr./Irrit. 1A 

   H314, H226 

 

Farlige indholdsstoffer 

I henhold til Direktiv 1999/45/EF 

 

9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis 

(diethylamino)xanthyliumacetat  Indhold (W/W): 40% - 45% 

   EF-nummer: 264-859-5 

   Faresymbol(er): Xi 

   R-sætning(er): 41,52/53 

 

Eddikesyre….%   Indhold (W/W): 35% - 40% 

   CAS-nummer: 64-19-7 

   EF-nummer: 200-580-7 

   REACH registrerings nr.: 01-2119475328-30 
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   INDEX-nummer: 607-002-00-6 

   Faresymbol(er): C 

   R-sætning(er): 10,35 

 

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette angivet i dette afsnit, inklusiv 

farebetegnelser, faresymboler, R-sætninger og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 

16. 

 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger. 
 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
 

Forurenet tøj fjernes straks 

 

Efter indånding  Ved ubehag efter indånding af dampe/aerosoler: frisk luft, 

lægehjælp. 

Ved hudkontakt Vask grundigt med vand og sæbe. 

Ved kontakt med øjnene Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende 

vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge. 

Ved indtagelse  Skyl straks munden og drik rigeligt med vand, tilkald 

lægehjælp. 

 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
 

Symptomer  De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i 

mærkningen af produktet (se afsnit 2) og/eller i afsnit 11. 

Yderligere vigtige symptomer og virkninger er indtil videre 

ikke kendte. 

 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er 

nødvendig 
 

Behandling  Symptomatisk behandling (dekontamination, 

vitalfunktionen), ingen specifik modgift kendes. 
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5. Brandbekæmpelse. 
 

5.1 Slukningsmidler  
Egnet slukningsmiddel  Vandforstøvningsstråle, tørpulver, skum. 

 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Sundhedsskadelige dampe  Dannelse af røg/tåge. De nævnte stoffer/stofgrupper kan 

frigøres ved brand. 

 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 
Øvrigt  Kontamineret slukningsvand skal bortskaffes i 

overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. 

 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld. 
 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og 

nødprocedurer 
Personlige sikkerhedsforanstaltninger,  

personlige værnemidler  

og nødprocedurer  Anvend personlig beskyttelsesdragt 

 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Forurenet vand/slukningsvand opsamles. Må ikke komme i 

kloakanlæg/overfladevand/grundvand. 

 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Metoder og udstyr til inddæmning 
og oprensning Ved store mængder; produktet pumpes bort. Ved rester; 

Opsamles med egnede væskebindende materialer. Det 

materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til 

Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. 

 

6.4 Henvisning til andre punkter 
Henvisning til andre punkter  Information om eksponeringskontrol/personlige 

værnemidler og forhold vedrørende bortskaffelse kan 

findes i sektion 8 og 13. 
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7. Håndtering og opbevaring. 

 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 
Forholdsregler for sikker  

håndtering  Sørg for god rumventilation på lager og arbejdsplads. 

Brand- og eksplosionsbeskyttelse Ingen særlige forholdsregler påkrævet. 

 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Betingelser for sikker opbevaring 
herunder eventuel uforenelighed Yderligere oplysninger til lagringsbetingelserne: Hold 

beholder tæt lukket og tør; opbevares køligt. 

7.3 Særlige anvendelser 
Særlige anvendelser  For de relevante identificerede anvendelser listet i afsnit 1, 

skal de nævnte anvisninger i dette afsnit 7 iagttages. 

 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. 
 

8.1 Kontrolparametre  
 

Indholdsstoffer hvis grænseværdier skal overholdes på den enkelte arbejdsplads 

 

64-19-7 eddikesyre  Tidsvægtet gennemsnitsgrænseværdi 25 mg/m3; 10 ppm 

(GV(DK))  

8.2 Eksponeringskontrol  
Generelle beskyttelses- og hygiejne- 

foranstaltninger  Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne 

og sikkerhedsforanstaltninger. I tillæg til de angivne 

personlige værnemidler anbefales det at bære lukket 

heldragt. 

Personlige værnemidler 

Beskyttelse af åndedrætsorganer  Egnet åndedrætsværn ved høj koncentration eller længere 

tids påvirkning: Gasfilter for organiske gasser/dampe 

(kogepunkt > 65 °C, f.eks. EN 14387 type A). 

Beskyttelse af øjne Tætsluttende beskyttelsesbriller (f.eks. EN 166) og 

ansigtsskærm. 

Beskyttelse af hud  Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og 

mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, 

kemikaliebeskyttelsesdragt (I henhold til DIN-EN 465). 
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Beskyttelse af hænder  Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). 

Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt 

(anbefalet: beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 

minutters gennemtrængningstid efter EN 374): f.eks. 

nitrilgummi (0,4mm), chlorprengummi (0,5mm), 

polyinylchlorid (0,7mm), og andre. Yderligere 

bemærkning: oplysningerne er baseret på egne forsøg, 

faglitterære oplysninger og informationer fra 

handskefremstillere eller udledt af analogistudier fra 

lignende stoffer. Der skal tages hensyn til, at den daglige 

anvendelsestid for en kemikaliebeskyttelseshandske i 

praksis på grund af de mange påvirkningsfaktorer (f.eks. 

temperatur) kan være betydelig kortere end den i henhold 

til EN 374 bestemte gennemtrængningstid. På grund af 

store typeforskelle skal leverandørens anvisninger følges.  

 

 

9. Fysisk - kemiske egenskaber. 
 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Fysisk form   Flydende 

Farve    Rødviolet 

Lugt    Produktspecifik 

Lugtgrænse  Ikke bestemt pga. eventuelle sundhedsmæssige risici ved 

indånding 

pH værdi   3 – 4 

   (20 g/l, 20 °C) 

Størkningspunkt   < -5 °C 

Kogepunktsinterval   88 – 152 °C 

Flammepunkt   > 100 °C. (DIN 51758) 

Fordampningshastighed  Ikke bestemt 

Information om eddikesyre  Nedre eksplosionsgrænse 4% (V). Øvre eksplosionsgrænse 

17% (V). 

Antændelsestemperatur  > 200 °C. (DIN 51794) 

Damptryk  Ca. 70 mbar 

 (50 °C) 

Densitet  Ca. 1,1 g/cm3. (DIN EN ISO 787-10) 

 (20 °C) 

Relativ densitet  Ca. 1,1 

 (20 °C) 
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Relativ damptæthed (luft) Ikke bestemt 

Opløselighed i vand  Blandbar 

Opløselighed (kvalitativ) Opløsningsmiddel: organiske opløsningsmidler, blandbar. 

Fordelingskoefficient n-oktanol/ 

vand (log Kow) Studie er ikke nødvendig  

Selvantændelighed  Ikke selvantændelig 

Termisk nedbrydning  > 60 °C 

Viskositet, dynamisk  50 – 100 mPa.s 

 (20 °C) 

Eksplosionsfare  Ikke eksplosiv 

Brandnærende egenskaber  Ikke brandfremmende 

 

9.2 Andre oplysninger  
Overfladespænding  Ingen eksisterende data 

Kornstørrelsesfordeling Stoffet/produktet bliver ikke solgt eller brugt i fast form 

eller som granulat. 

 

 

10.  Stabilitet og reaktivitet. 
 

10.1 Reaktivitet 
Reaktivitet  Ingen farlige reaktioner, hvis forskrifter/henvisninger for 

lagring og håndtering overholdes. 

10.2 Kemisk stabilitet  

Kemisk stabilitet  Produktet er stabilt ved overholdelse af 

forskrifterne/anvisningerne om lagring og håndtering.  

10.3 Risiko for farlige reaktioner 
Risiko for farlige reaktioner  Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig 

opbevaring og håndtering. 

10.4 Forhold, der skal undgås 
Forhold der skal undgås Se afsnit 7 i sikkerhedsdatabladet – håndtering og 

opbevaring. 

10.5 Materialer, der skal undgås 
Materialer, der skal undgås Stærke baser. 

 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 
Farlige nedbrydningsprodukter  Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved forskriftsmæssig 

opbevaring og håndtering. 
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11.  Toksikologiske oplysninger. 
 

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Akut toksicitet    
Eksperimentelle/beregnede data LD50 rotte (oral): 3.500 mg/kg 

Rotte (inhalativ): 8 h (IRT) Ingen dødelighed indenfor den angivne eksponeringstid 

som vist i dyreforsøg. 

LD50 rotte (dermal):  

> 5.000 mg/kg Udsagnet for akut dermal toksicitet er afledt af produkter 

med lignende sammensætning. 

Irritation  Eksperimentelle/beregnende data: 

Hudætsning/hudirritation kanin: lokalirriterende. (BASF-

test). Alvorlig øjenskade/øjenirritation kanin: irreversible 

skader (BASF-test). 

Sensibilisering ved indånding/ 
hudsensibilisering  Eksperimentelle/beregnede data: ingen data om 

sensibiliserende effekt til rådighed. 

Kimcellemutagenicitet  Bedømmelse mutagenicitet: Den kemiske struktur giver 

ikke anledning til mistanke om en sådan virkning. 

Produktet er ikke blevet testet. Udtalelsen stammer fra 

stoffer/produkter  med lignende struktur eller 

sammensætning. 

Carcinogenitet  Bedømmelse carcinogenitet: Ingen valide studier om 

carcinogen virkning til rådighed. På grund af den kemisle 

struktur kan carcinogen virkning ikke udelukkes. 

Reproduktionstoksicitet  Vurdering af reproduktionstoksicitet: ingen eksisterende 

data. 

Udviklingstoksicitet  Vurdering af teratogenicitet: ingen eksisterende data. 

Specifik målorgantoksicitet  

(enkelt eksponering) Bemærkninger: ingen eksisterende data. 

Toksicitet ved gentagen dosering 

og specifik målorgantoksicitet 

(gentagen eksponering) Vurdering af toksicitet ved gentagen dosering: der 

foreligger ikke valide studier om toksicitet ved gentagen 

eksponering. 

Aspirationsfare  Ingen fare forventet ved indånding. 

Andre relevante informationer  
om toksicitet  Indeholder et organisk opløsningsmiddel, som kan give 

risiko for skader på en række organer, herunder 

hjerneskade (Danmark). 
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12.  Miljøoplysninger. 
 

12.1 Toksicitet  
Fisketoksicitet   LC50 (96 h) > 100 mg/l, Poecilia reticulata 

Akvatiske hvirvelløse dyr LC50 (48 h), daphnier. Ikke bestemt. 

Vandplante   EC50 (72 h), alger. Ikke bestemt. 

Mikroorganismer/effekt på  
aktivt slam   EC50 > 100 mg/l 

   EC90 540 mg/l, Pseudomonas putida 

Kronisk fisketoksicitet Ingen eksisterende data. 

Kronisk toksicitet for akvatiske 

invertebrater   Ingen eksisterende data. 

Vurdering af terrestrial toksicitet Ingen data om terrestrial toksicitet til rådighed. 

 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 
Oplysninger om eliminerbarhed  50 – 100 % (statisk metode) 

 

Bioakkumuleringspotentiale  

Vurdering af bioakkumulerings- 

potentialet  Produktet indeholder komponenter med potentiale for 

bioakkumulering. 

 

Mobilitet i jord (og andre delområder hvis tilgængelige) 

Bedømmelse af transport mellem  

Miljøområder Fra vandoverfladen fordamper stoffet ikke til atmosfæren. 

Økologiske data refererer til den aktive ingrediens.  

 Adsorption til faste jordpartikler forventes. Økologiske 

data refererer til den aktive ingrediens. Dataene refererer til 

den uladede form af stoffet. 

 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
 I henhold til bilag XIII af Forordning (EF) nr. 1907/2006 

om registrering, vurdering og godkendelse af samt 

begrænsninger for kemikalier (REACH): produktet  

 indeholder intet stof, der opfylder PBT-kriterierne 

(persistent/bioakkumulativt/toksisk) eller vPvB-kriterierne 

(meget persistent/meget bioakkumulativt). 
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12.6 Andre negative virkninger 
Andre negative virkninger Ingen eksisterende data. 

Supplerende oplysninger  Yderligere henvisninger – fordeling og forbliven: ved 

behandling eller udledning af spildevand i biologiske 

rensningsanlæg skal de lokale og offentlige forskrifter og 

bestemmelser overholdes. 

 

 

13.  Forhold vedrørende bortskaffelse. 
 

13.1 Metoder til affaldsbehandling 
Metoder til affaldsbehandling Skal i overensstemmelse med de lokale myndigheder for 

eksempel forbrændes i et egnet anlæg. 

Forurenet emballage  Ikke forurenet emballage kan genanvendes. Emballage, der 

ikke kan rengøres skal bortskaffes som stoffet. 

 

 

14.  Transportoplysninger. 
 

Landtransport   

ADR    Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. 

UN-nummer  Ikke anvendelig 

UN-forsendelsesbetegnelse Ikke anvendelig 

(UN proper shipping name) 
Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig 

Emballagegruppe   Ikke anvendelig 

Miljøfarer   Ikke anvendelig 

Særlige forsigtighedsregler  

for brugeren  Ingen bekendt 

 

RID    Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. 

UN-nummer   Ikke anvendelig 

UN-forsendelsesbetegnelse Ikke anvendelig 

(UN proper shipping name) 
Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig 

Emballagegruppe   Ikke anvendelig 

Miljøfarer   Ikke anvendelig 

Særlige forsigtighedsregler  

for brugeren  Ingen bekendt 
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Indenrigssøtransport  

ADN    Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. 

UN-Nummer   Ikke anvendelig 

UN-forsendelsesbetegnelse  Ikke anvendelig 

(UN proper shipping name) 
Transportfareklasse(r)  Ikke anvendelig 

Emballagegruppe  Ikke anvendelig 

Miljøfarer   Ikke anvendelig 

Særlige forsigtighedsregler  

for brugeren  Ingen bekendt 

Transport i tankskibe i indre  

vandveje   Ikke vurderet 

 

Søtransport   IMDG, ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne. 

UN-nummer   Ikke anvendelig 

UN-forsendelsesbetegnelse  Ikke anvendelig 

(UN proper shipping name) 

Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig 

Emballagegruppe   Ikke anvendelig 

Miljøfarer   Ikke anvendelig 

Særlige forsigtighedsregler  

for brugeren   Ingen bekendt 

 

Sea transport  IMDG, not classified as a dangerous good under transport 

regulations. 

UN number  Not applicable 

UN proper shipping  Not applicable 

Transport hazard class(es)  Not applicable 

Packing group  Not applicable 

Environmental hazards Not applicable 

Special precautions for users None known 

 

Lufttransport  IATA/ICAO, ikke farligt gods i forhold til 

transportforskrifterne. 

 Ikke farligt gods i forhold til transportforskrifterne 

UN-nummer  Ikke anvendelig 

UN-forsendelsesbetegnelse  Ikke anvendelig 

(UN proper shipping name): 

Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig 

Emballagegruppe  Ikke anvendelig 

Miljøfarer  Ikke anvendelig 
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Særlige forsigtighedsregler  

for brugeren  Ikke bekendt 

 

Air transport  IATA/ICAO, not classified as a dangerous good under 

transport regulations. 

UN number  Not applicable 

UN proper shipping name Not applicable 

Transport hazard class(es) Not applicable 

Packing group  Not applicable 

Environmental hazards  Not applicable 

Special precautions for user None known 

 

Bulk transport I henhold til bilag II I MARPOL 73/78 og IBC-koden 

Forordning  Ikke vurderet 

Transport tilladt  Ikke vurderet 

Forureningsnavn  Ikke vurderet 

Forureningskategori  Ikke vurderet 

Skibstype  Ikke vurderet 

 

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code 

Regulation  Not evaluated 

Shipment approved  Not evaluated 

Pollution name  Not evaluated 

Pollution category  Not evaluated 

Ship Type  Not evaluated 

 

 

15.  Oplysninger om regulering. 
 

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med 

hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 
Hvis yderligere lovgivning er gældende, der ikke allerede er anført andre steder i dette 

sikkerhedsdatablad, vil det være beskrevet i dette underpunkt.  

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt, jf. bekendtgørelsen om 

unges arbejde (Danmark). 

Produktet er omfattet af Arbejdstilsynets Bekendtgørelse/vejledning om grænseværdier for 

stoffer og materialer (Danmark). 

 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Grundet registreringsfristen er kemikaliesikkerhedsvurdering endnu ikke gennemført. 
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Sikkerhedsdatablad 

Basonyl ® Rot 545 fluessig 
 

 

16.  Andre oplysninger. 
 

Den fulde ordlyd af klassificeringerne, herunder farebetegnelse, faresymboler, R-

sætninger og faresætninger, hvis nævnt i sektion 2 eller 3: 

Xi    Lokalirriterende 

C   Ætsende 

41    Risiko for alvorlig øjenskade. 

52/53  Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage 

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

10  Brandfarlig 

35  Alvorlig ætsningsfare 

Skin Corr./Irrit. Hudætsning/-irritation 

Eye Dam./Irrit. Alvorlig øjenskade/øjenirritation 

STOT SE  Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering 

Aquatic Chronic  Farlig for vandmiljøet – kronisk 

Flam. Liq.  Brandfarlig væske 

H318  Forårsager alvorlig øjenskade 

H412  Skadelig for vandlevende organismer, med  langvarige 

virkninger. 

H314  Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader 

H226 Brandfarlig væske og damp. 

 

 

Dato: 2013 

 
Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at 

beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab 

korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt 

dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter. 

 

Nymann Kemi A/S 

Nyhåbsvej 2 

8560 Kolind 

Tlf.: 86 39 18 00 

Fax: 86 39 15 74 

 


