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SIKKERIIEDSDATABLAD
Ifolge EU-direktiv 9lll55iE@F og derpA folgende tilfojelser

I. IDENTIFIKATION AF STOFF'ET/MATERIALST OG VIRKSOMI{EDEN

Handelsnavn : DOW CORNING(R) 340 HEAT SINK COMPOUND

Virksomhed : Dow Corning S.A.
Parc lndustriel - Zone C
B-7 I 80 Seneffe
Eelgium

Service : Dow Corning Central Europe 1s1' +49 61 12371
Fax: +49 61123'76Oq

Dow Corning Northern Europe I'el; --44 1676528000
Paa; +44 167652800i

Dow Corning Southern Europe 
'fel: +33 472841360
Fax: +33 472841379

Nsdtelefonnumre : Dow Corning {Barry U.K. 24h) Tel: +44 1446732350
Dow Corning (Wiesbaden 24h) Tel: +49 61 122 158
Dow Corning (Seneffe l l 'et: +32 64 888240
24h)

LEVERANDOR:
Diatorn a/s
Avedoreholmen ll4 - DK-2650 Hvidovre
Tll.: +45 3677 3600 - Fax'-F45 3677 3633
www.diatom.dk - mait@diatom.dk

DOW CORNTITG(R) 340 HEAT SINK COMPOUND

De vigtigste farer ved det levcredc produkt er:

Meget giftig lbr organismer, der levet i vand; kan fbr&rsage usnskede langtidsvirkninger i

2. SAMMENSATNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk karakterlstik: Silikone ltrrbindelse

Farlige stoffer:

Navn CAS-nr. EINECS/ Konc.(vaektTo) Klassificering
ELINCS No.

Zinkoxid I3l4-13-2 215-222-5 69.0 N R50/53

3. FARETDENTIFIKATION

I af 6
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DOW CORNTNG(R) 340 HEAT SINK COMPOUND

4. FORSTEHJ,&LPSFORANSTALTN INGER

Ojnene

Huden

Indflnding

lndtagelse

Forstehj elp ikke nodvendig.

Forstehj relp ikke nodvendi g.

Forstehjelp ikke nodvendi g.

Forstehjelp ikke nodvendig.

5. BRANDBEK/DMPELSE

Egnedc slukningsmidler : Kuldioxid, skum, tort pulver eller forstovet vand. Der kan bmges vand til at afkole

containere, der har vreret udsat lbr brand.

Uegnede slukningsmidler : -

Farervedbrandslukning :

Srerligt vcrnemidler ved : Der bsr anvendes luftforsynet Andedrretsvern og beskyttelsesdragt. Hold beholderne

brandbekampelse kolde med vandspray indtil branden er helt oversteet. Delinere behovet for at evakuere

eller isolere omrddet ifolge lokal nodplan.

Farlige : Silika. Kuldioxid og rester af uful<.lstandigt lbrbrrendte kulstotlrrodukter. Formaldehyd.

forbrendingsprodukter Metal forbindelser.

6. FORHOLDSREGLIR OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige vcrnemldler : Anvend passende beskyttelsesudstyr.

Miljovernemidler : UndgA udledning i aflsb eller vandlsb ved at bruge sand, jord eller andre former tbr
Dafnerer-

Oprydning : Skrabes op og placeres i en lukket beholder. Ved spild vil produktet gore
gulvet/overfl aden serdeles glat.

7, HANDTERING OG OPBEVARING

Hflndtering : UndgA kontakt med ojnene. Cenerel udsugning/ventilation anbefales.

Opbevaring : MA ikke opbevares med oxidationsmidler. Beholderen holdes lukket og opbevares pd et
tert sted.

Specifik brug : Referer til teknsike datablade tilgrengelige ved lblspolgsel.

Uegnede pakkemnterialer : -
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DOW CORNING(R) 340 HEAT SINK COMPOUND

8. EKSpONERIItcSKgF,TTgqllrnnsowr,iGn v,mnNnlilffi

Bearbeidninssforholdsresler : udsugning: Se afsnit T.

Forholdsresler ved brus

Navn CAS-nr. AT-Grrnsev*rdier

Zinkoxid t3l4-t3-2 4 me/m3 ghas Zn

Personliet bes,kvttelsesudstyr

.A.ndedretvrern : Andedretsbesk!.tterse er normart ikke nodvendigt.

Hlndbeskyttelse : Ilandsker er normalt ikke nodvendige.

gjenbeskyttelse : Beskyttelsesbriller bsr anvendes

Hudbeskyttelse : Beskyttelsesudsfyr er normart ikke nodvendigt.

Hygiejniske forholdsregler : Anvend god industrihygiejne. Vask elier kontakt, isar inden rygning og inden ind.tagelse
af mad eller drikke.

Miljoudsnttelseskontrol : Retbre til afsnit 6 oe 12.

Andre oplysninger : -

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende

Form: Pasta Farve: Ilvid Lugt: Ingen

Flammepunkt : > l0l .C (Tag, lukket digel)

Eksplosiv : Nej

Densitet : 2,0

Vandopleselighed : 0 g/t ved (25"C).

Brandnerende egenskaber : Nei

udfirrdigelse af specifi kanoner

10. sTABtLrlET OC REAKTrVrTrlr

Stabilitet

Forhold, der skal undgis

Stabilt ved normale anvendelser.
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vandrniljoet. I anlednig af dette

Skabne oe fordeling i milis

Fast stot, uoploseligt i vand.

Milisolvirknins

Meget giftig for organismer, der lever j yul! og kan forirsage usnskede langtirlsvirkninger inproduktets uoptosligher i vand er dess biotilgreigetighed 
"#il;ii;. 

--- "

Effekt nS spildevandsbehandline

Ingen skadelige virkninger p6 bakterier ventes.

Udgave: 4.0

DOW CORNING(R) 340 HEAfffi

starke oxidationsrnidler.

I T. TOKSIKOLOGISKE OPLYSN INGER

Ojnene

Huden

IndAnding

Indtagelse

Yderligere informction om
sundhedsfarer

Pi grund afprodukt testdata.
PA grund af analogi til lignende proclukter.

Kan medfsre midlertidig utilpashed.

Skadelig virkning forventes normalt ikke,

Skadelig virkning forventes normalt ikke,

Skadelig virkning fbrventes nornalt ikke.

Produktet kan udvikle formaldehyd gas ved temperaturer > 150"c ved tilstedevarelsen afluft' F'ormaldehyd dampene er skadelige vecr indtnding og irriterer ojnene og
Andedratssystemet ved koncentratjone-r under I ppnr.
Dette produkt indeholder er stof der pfi stovfbrni er.sundhedskadeligt ved inddnding.
Dette er ikke relevant for den beskrevne tbrrn af produktet, da produ"ktet ikke kan
ind6ndes.

13. BORTSKAFFE'SE

Bortskafferse af produktet : Dette materiale skar bortskarlbs som tarhgr affald.

Bortskaffelse af embatagen : tsortskaffes ihenhord tir rokale bestemmersor.
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14. TRANSPORTOPLYSNINGtrR

Vci / ie rnhsne {  ADRiRI I } }

FN-nummer : .1077

Teknisk betegnelse : F NVIRONMENTALLY I{AZARDous stjt}s1'ANC}."s, soLID, N.o.s.
(lndeholder ZINC OXI DE)

Klasse : t)

Pakkegruppe : lll

TR-EM-kort : 9(lCM7-ll l

EtiKetteT : ADI{ DANCETT LABEL MODEL NO 9

Sstransport flMGD)

Ingen specielle krav til emballage eller merkning.

Lufttransoort (PGR)

Ingen specielle krav til emballage eller markning.

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER

Farebetesnende

Faremcrkning : N Mitjefarlig

R-setninger : R50153 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forirsage usnskede
langtidsvirkni nger i vandmilj oet.

S-setninger : S57 Skal indesluttes forsvarligt lbr at undgi miljoforurening.
560 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffbs som firtier atl'ald.

Nationale love/reeulrtiver

Ozonnedbrydende : lngen ozonnedbryclende stoffbr stoffer findes i plodukter eller anvendes ved dets
kemikaller l iernsti l l ins.

Status

TSCA : Alle ingredienser er optart eller fritaget.

EINECS : Alle ingredienser er opfbrt eller fritaget.
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DOW CORITING(R) 340 HEAT SrNK COMPOUND

16. ANDRE OPLYSNINGER

Dette produktsikkerhedsblad er blevet udarbejdet i overensstemmelse rned Komnrissionens direktiver 9l/155/EAF,
67/5481F;@F og l999l45lEOF- samt de relevante Endringer i tbrbindel.se med tilnermelsen til love, regulativer og
administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige stofl'er og materialer.

lhendehaver afdette sikkerhedsdatablad skal som ansvarlig $ike, at information i sikkerhedsdatablad bliver lest og forstier
korrekt afalle personer, som anvender. h6ndterer, bortskaffer eller iavrigt kommer i beroring med produktet. Ihendehaveren,
der efterfolgende anvender et Dow Corning produkt i formuleringen, har tillige ansvaret tbr at overfsre enhver relevant
oplysning lia Dow Cornings sikkerhedsdatablad til eget sikerhedsdatablad it'olge EU Kommrssions direktiv t999145/E(:.

Alle de oplysninger og vejledninger. der gives pe dette sikkerhedsdatablad. er baseret p6 den aktuelle videnskabelige og
tekniske viden pl den dato. der er angivet pri sikkerhedsdatabladet. Dow Corning kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle
defekter, der omfbttes af dette sikkerhedsdatablad medmindre en sAdan defekt kan findes oA basis af den nuvrerende
videnskabelige og tekniske viden.

Som ovenfor angiver er dette Sikkerhedsdatablad lavet i overensstemn'lelse med Europrisk lovgivning, Hvis dette produkt
kebes udenfor Europa, hvor lovkravene kan variere, rnA De bede Dere.s lokale Dow Clorning forhandler om et Sikkerhedsblad,
anvendeligt i det land hvor produktet er solgt og skal anvendes. Bemclk venligst at udseende og indhold af
sikkerhedsdatabladet kan variere rnellem fbrskellige lande. reflekterencle de fbrskellige landes bestemrnelser. Hvis De har
sporgsmAl bedes De venligst kontakte Deres lokale Dow Corning forhandler.

R50/53 Meget giftig for organismer. der lever i vand; kan forArsage usnskede langtidsvirkninger i vandmiloet.
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