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

Flockungsmittel Sedi Flock 310

1.1. Produktidentifikator

BO 50028311,   100 g

BO 50028316,   10 kg

BO 50028317,   25 kg

Andre handelsnavn

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

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

BOHLE AGVirksomhed:

Gade: Dieselstr. 10

By: 42781 Haan

Telefon: Telefax:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.deE-mail:

Dr. Martin SchadeKontaktperson: +49 2129 5568-300Telefon:

E-mail: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieInformationsgivende afdeling:

Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-844631.4. Nødtelefon:

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Mærkningselementer

Øvrige råd

I henhold til EU-direktiver og dansk lov skal produktet ikke mærkes.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

BENTONITE
Kemisk karakterisering

Farlige komponenter

intet/ingen (i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH))

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Søg frisk luft

Hvis det indåndes

Vask med sæbe og vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand også under øjenlågene.

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand.
Ved indtagelse
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PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Sand, Slukningspulver, Skum, Vandsprøjtestråle

Egnede slukningsmidler

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Standard procedure for kemikalie brande.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Undgå støvdannelse. 

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

Generelle oplysninger

Må ikke skylles ud i overfladevand.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsaml og bortskaf uden at ophvirvle støv. Fjernes med godkendt industristøvsuger.

Andre oplysninger

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå udvikling af støv.  Sørg for hensigtsmæssig udsugning ved maskineri og på steder, hvor støv kan 

dannes.  Indånd ikke dampe/støv. 

Undgå kontakt med huden og øjnene. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Sikkerhedsinformation

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Vask hænder før pauser og ved 

arbejdstidsophør. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.

Råd om generel hygiejne

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166

Beskyttelse af øjne/ansigt

De valgte beskyttelseshandsker skal tilfredstille specifikationerne i EF Direktiv 89/689/EØF og standard EN 

374 afledt derfra.

Håndværn

Partikelfiltermaske (EN 143) Anbefalet filter type: P2

Åndedrætsværn

pulverTilstandsform:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
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Farve: beige

ingenLugt:

Tilstand-ændringer

>1000 °CSmeltepunkt/frysepunkt:

pH-værdien: ca. 8

Vandopløselighed: uopløselig

Massefylde (ved 20 °C): ca. 2,6 g/cm³

9.2. Andre oplysninger

Andre sikkerhedskarakteristika

0%Opløsningsmiddeldampe:

Andre informationer

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kendte.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

Undgå udvikling af støv. Beskyttes mod fugt.

10.4. Forhold, der skal undgås

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

11.2. Oplysninger om andre farer

Andre oplysninger

Støv fra produktet kan irritere øjne, hud og åndedrætsorganer.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da 

ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Økologiske skader er ikke kendt eller forventet ved normalt brug.

Andre informationer

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

I henhold til lokale og nationale regulativer.

Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. Forurenet emballage bør 

behandles som produktet.

Bortskaffelse af forurenet emballage
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PUNKT 14: Transportoplysninger

Andre oplysninger

 Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 

og miljø

EU oplysninger om regulering

0%2010/75/EU (VOC):

National regulativ information

PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets 

egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. 

Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love og bestemmelser.

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)
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