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Side: 1

Bilag til sikkerhedsdatablad i henhold til artikel 31 (7) af forordningen
1907/2006/EU (REACH)

Generelle anvisninger:
Forespørgelser om hidtil manglende anvendelsesområder eller øgning af exponeringssenarier kan sendes til følgende e-mail
adresse: kundeservice@keim.dk

Sektion 1 Eksponeringsscenariotitel
Titel:  
Fremstilling af stof
Anvendelsesdeskriptor
Anvendelsessektor(er) SU10, SU3, SU8, SU9
Proceskategorier PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, 

PROC8b
Miljøudslipskategorier ERC1, ERC4
Specifik miljøudslipskategori
Omfattede processer, opgaver, aktiviteter
Fremstilling af stoffet eller anvendelse som mellemprodukt, proceskemikalie eller ekstraktionsmiddel. Dækker 
genbrug/genvinding, transport, lagring, vedligeholdelse og læsning (inklusiv hav- og kystnære skibe, vej- og 
skinnekøretøjer og bulkcontainere).
Sektion 2 Operationelle betingelser og risikohåndteringsforanstaltninger
Afsnit 2.1  Kontrol af eksponering af arbejdstager
Produktets egenskaber
Flydende gas
Varighed, hyppighed og mængde
Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (så vidt ikke andet er oplyst)[G2] 
Dækker stofandele i produktet op til 100 %[G13 ] 
Yderligere driftsbetingelser vedrørende arbejdstagereksponering
Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne [G1] 
Medvirkende scenarier / særlige risikostyringsforanstaltninger og driftsforhold
(kun nødvendige kontrolforanstaltninger for at demonstrere specificeret sikker anvendelse)
Generelle foranstaltninger (Aspirationsfare) 
H304-faresætningen (Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene) vedrørende mulig risiko for 
aspiration, er en ikke-målbar fare bestemt udfra fysio-kemiske forhold (f.eks. viskositet), som kan opstå ved indtagelse 
samt ved efterfølgende opkastning. En grænseværdi for DNEL (Derived No Effect Level) kan ikke udledes. Risiciene 
fra de fysio-kemiske farer fra stoffer kan kontrolleres ved indførelse af risk management forholdsregler. Ved stoffer 
klassificerede som H304 skal de følgende forholdsregler indføres for at forhindre aspirationsfare.
Må ikke indtages. Ved indtagelse søg straks lægehjælp. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning.

Sektion 2.2  Kontrol af miljøeksponering
Produktegenskaber
Ikke relevant
Varighed, hyppighed og mængde
Ikke relevant
Miljøfaktorer der ikke berøres af risikostyring
Ikke relevant
Yderligere driftsforhold der påvirker miljøeksponeringen
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Ikke relevant
Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip
Ikke relevant
Tekniske lokalitetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner 
og udslip i jorden
Ikke relevant
Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge / reducere udslip fra anlægget
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med kommunale rensningsanlæg
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern affaldudnyttelse
Ikke relevant
Afsnit  3  Exponeringestimering
3.1. Helbred
Ikke relevant
3.2. Miljø
Ikke relevant
Afsnit 4 Vejledning til kontrol med overholdelsen af eksponeringsscenariet
4.1. Helbred
Tilgængelige faredata støtter ikke behovet for at en DNEL skal etableres for andre sundhedsmæssige effekter. [G36]

Risikohåndteringsforanstaltningerne er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. [G37]

4.2. Miljø
Ikke relevant
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Sektion 1 Eksponeringsscenariotitel
Titel:  
Distribution af stof
Anvendelsesdeskriptor
Anvendelsessektor(er) SU3, SU8, SU9
Proceskategorier PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, 

PROC8b, PROC9
Miljøudslipskategorier ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6A, ERC6B, 

ERC6C, ERC6D, ERC7
Specifik miljøudslipskategori
Omfattede processer, opgaver, aktiviteter
Læsning (inklusiv havgående skibe, kystskibe, vej-(skinnekøretøjer og IBC-læsning) og ompakning (inklusiv tromler og 
små pakninger) af stoffet inklusiv dets prøveudtagning, lagring, losning, fordeling og tilhørende laboratorieaktiviteter.
Sektion 2 Operationelle betingelser og risikohåndteringsforanstaltninger
Afsnit 2.1  Kontrol af eksponering af arbejdstager
Produktets egenskaber
Flydende gas
Varighed, hyppighed og mængde
Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (så vidt ikke andet er oplyst)[G2] 
Dækker stofandele i produktet op til 100 %[G13 ] 
Yderligere driftsbetingelser vedrørende arbejdstagereksponering
Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne [G1] 
Medvirkende scenarier / særlige risikostyringsforanstaltninger og driftsforhold
(kun nødvendige kontrolforanstaltninger for at demonstrere specificeret sikker anvendelse)
Generelle foranstaltninger (Aspirationsfare) 
H304-faresætningen (Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene) vedrørende mulig risiko for 
aspiration, er en ikke-målbar fare bestemt udfra fysio-kemiske forhold (f.eks. viskositet), som kan opstå ved indtagelse 
samt ved efterfølgende opkastning. En grænseværdi for DNEL (Derived No Effect Level) kan ikke udledes. Risiciene 
fra de fysio-kemiske farer fra stoffer kan kontrolleres ved indførelse af risk management forholdsregler. Ved stoffer 
klassificerede som H304 skal de følgende forholdsregler indføres for at forhindre aspirationsfare.
Må ikke indtages. Ved indtagelse søg straks lægehjælp. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning.

Sektion 2.2  Kontrol af miljøeksponering
Produktegenskaber
Ikke relevant
Varighed, hyppighed og mængde
Ikke relevant
Miljøfaktorer der ikke berøres af risikostyring
Ikke relevant
Yderligere driftsforhold der påvirker miljøeksponeringen
Ikke relevant
Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip
Ikke relevant
Tekniske lokalitetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner 
og udslip i jorden
Ikke relevant
Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge / reducere udslip fra anlægget
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Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med kommunale rensningsanlæg
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern affaldudnyttelse
Ikke relevant
Afsnit  3  Exponeringestimering
3.1. Helbred
Ikke relevant
3.2. Miljø
Ikke relevant
Afsnit 4 Vejledning til kontrol med overholdelsen af eksponeringsscenariet
4.1. Helbred
Tilgængelige faredata støtter ikke behovet for at en DNEL skal etableres for andre sundhedsmæssige effekter. [G36]

Risikohåndteringsforanstaltningerne er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. [G37]

4.2. Miljø
Ikke relevant
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Sektion 1 Eksponeringsscenariotitel
Titel:  
Formulering og (om)pakning af stoffer og blandinger
Anvendelsesdeskriptor
Anvendelsessektor(er) SU10, SU3
Proceskategorier PROC1, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, 

PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
Miljøudslipskategorier ERC2
Specifik miljøudslipskategori
Omfattede processer, opgaver, aktiviteter
Formulering, emballering og reemballering af stoffet og dets blandinger i batch- eller kontinuerlige operationer, 
inklusive lagring, overførsler, blanding, tablettfremstilling, komprimering, pelletsframstilling, ekstrudering, stor- og små 
pakning, prøveudtagning, vedligehold og tilhørende laboratorieaktiviteter.
Sektion 2 Operationelle betingelser og risikohåndteringsforanstaltninger
Afsnit 2.1  Kontrol af eksponering af arbejdstager
Produktets egenskaber
Flydende gas
Varighed, hyppighed og mængde
Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (så vidt ikke andet er oplyst)[G2] 
Dækker stofandele i produktet op til 100 %[G13 ] 
Yderligere driftsbetingelser vedrørende arbejdstagereksponering
Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne [G1] 
Medvirkende scenarier / særlige risikostyringsforanstaltninger og driftsforhold
(kun nødvendige kontrolforanstaltninger for at demonstrere specificeret sikker anvendelse)
Generelle foranstaltninger (Aspirationsfare) 
H304-faresætningen (Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene) vedrørende mulig risiko for 
aspiration, er en ikke-målbar fare bestemt udfra fysio-kemiske forhold (f.eks. viskositet), som kan opstå ved indtagelse 
samt ved efterfølgende opkastning. En grænseværdi for DNEL (Derived No Effect Level) kan ikke udledes. Risiciene 
fra de fysio-kemiske farer fra stoffer kan kontrolleres ved indførelse af risk management forholdsregler. Ved stoffer 
klassificerede som H304 skal de følgende forholdsregler indføres for at forhindre aspirationsfare.
Må ikke indtages. Ved indtagelse søg straks lægehjælp. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning.

Sektion 2.2  Kontrol af miljøeksponering
Produktegenskaber
Ikke relevant
Varighed, hyppighed og mængde
Ikke relevant
Miljøfaktorer der ikke berøres af risikostyring
Ikke relevant
Yderligere driftsforhold der påvirker miljøeksponeringen
Ikke relevant
Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip
Ikke relevant
Tekniske lokalitetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner 
og udslip i jorden
Ikke relevant
Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge / reducere udslip fra anlægget
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Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med kommunale rensningsanlæg
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern affaldudnyttelse
Ikke relevant
Afsnit  3  Exponeringestimering
3.1. Helbred
Ikke relevant
3.2. Miljø
Ikke relevant
Afsnit 4 Vejledning til kontrol med overholdelsen af eksponeringsscenariet
4.1. Helbred
Tilgængelige faredata støtter ikke behovet for at en DNEL skal etableres for andre sundhedsmæssige effekter. [G36]

Risikohåndteringsforanstaltningerne er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. [G37]

4.2. Miljø
Ikke relevant
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Sektion 1 Eksponeringsscenariotitel
Titel:  
Anvendelse i laboratorier Industri
Anvendelsesdeskriptor
Anvendelsessektor(er) SU3
Proceskategorier PROC15
Miljøudslipskategorier ERC4
Specifik miljøudslipskategori
Omfattede processer, opgaver, aktiviteter
Stoffets anvendelse i laboratoriemiljø, inklusiv materialetransfer og rengøring af anlæg..
Sektion 2 Operationelle betingelser og risikohåndteringsforanstaltninger
Afsnit 2.1  Kontrol af eksponering af arbejdstager
Produktets egenskaber
Flydende gas
Varighed, hyppighed og mængde
Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (så vidt ikke andet er oplyst)[G2] 
Dækker stofandele i produktet op til 100 %[G13 ] 
Yderligere driftsbetingelser vedrørende arbejdstagereksponering
Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne [G1] 
Medvirkende scenarier / særlige risikostyringsforanstaltninger og driftsforhold
(kun nødvendige kontrolforanstaltninger for at demonstrere specificeret sikker anvendelse)
Generelle foranstaltninger (Aspirationsfare) 
H304-faresætningen (Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene) vedrørende mulig risiko for 
aspiration, er en ikke-målbar fare bestemt udfra fysio-kemiske forhold (f.eks. viskositet), som kan opstå ved indtagelse 
samt ved efterfølgende opkastning. En grænseværdi for DNEL (Derived No Effect Level) kan ikke udledes. Risiciene 
fra de fysio-kemiske farer fra stoffer kan kontrolleres ved indførelse af risk management forholdsregler. Ved stoffer 
klassificerede som H304 skal de følgende forholdsregler indføres for at forhindre aspirationsfare.
Må ikke indtages. Ved indtagelse søg straks lægehjælp. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning.

Sektion 2.2  Kontrol af miljøeksponering
Produktegenskaber
Ikke relevant
Varighed, hyppighed og mængde
Ikke relevant
Miljøfaktorer der ikke berøres af risikostyring
Ikke relevant
Yderligere driftsforhold der påvirker miljøeksponeringen
Ikke relevant
Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip
Ikke relevant
Tekniske lokalitetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner 
og udslip i jorden
Ikke relevant
Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge / reducere udslip fra anlægget
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med kommunale rensningsanlæg
Ikke relevant
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Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern affaldudnyttelse
Ikke relevant
Afsnit  3  Exponeringestimering
3.1. Helbred
Ikke relevant
3.2. Miljø
Ikke relevant
Afsnit 4 Vejledning til kontrol med overholdelsen af eksponeringsscenariet
4.1. Helbred
Tilgængelige faredata støtter ikke behovet for at en DNEL skal etableres for andre sundhedsmæssige effekter. [G36]

Risikohåndteringsforanstaltningerne er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. [G37]

4.2. Miljø
Ikke relevant
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Sektion 1 Eksponeringsscenariotitel
Titel:  
Anvendelse i laboratorier Erhversbruger
Anvendelsesdeskriptor
Anvendelsessektor(er) SU22
Proceskategorier PROC15
Miljøudslipskategorier
Specifik miljøudslipskategori
Omfattede processer, opgaver, aktiviteter
Anvendelse af små mængder i laboratoriemiljøer inklusiv materialetransfer og rengøring af anlæg, inklusiv 
materialetransfer og rengøring af anlæg.
Sektion 2 Operationelle betingelser og risikohåndteringsforanstaltninger
Afsnit 2.1  Kontrol af eksponering af arbejdstager
Produktets egenskaber
Flydende gas
Varighed, hyppighed og mængde
Dækker daglig eksponering op til på 8 timer (så vidt ikke andet er oplyst)[G2] 
Dækker stofandele i produktet op til 100 %[G13 ] 
Yderligere driftsbetingelser vedrørende arbejdstagereksponering
Der forudsættes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne [G1] 
Medvirkende scenarier / særlige risikostyringsforanstaltninger og driftsforhold
(kun nødvendige kontrolforanstaltninger for at demonstrere specificeret sikker anvendelse)
Generelle foranstaltninger (Aspirationsfare) 
H304-faresætningen (Kan være livsfarligt, hvis det sluges og kommer i luftvejene) vedrørende mulig risiko for 
aspiration, er en ikke-målbar fare bestemt udfra fysio-kemiske forhold (f.eks. viskositet), som kan opstå ved indtagelse 
samt ved efterfølgende opkastning. En grænseværdi for DNEL (Derived No Effect Level) kan ikke udledes. Risiciene 
fra de fysio-kemiske farer fra stoffer kan kontrolleres ved indførelse af risk management forholdsregler. Ved stoffer 
klassificerede som H304 skal de følgende forholdsregler indføres for at forhindre aspirationsfare.
Må ikke indtages. Ved indtagelse søg straks lægehjælp. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning.

Sektion 2.2  Kontrol af miljøeksponering
Produktegenskaber
Ikke relevant
Varighed, hyppighed og mængde
Ikke relevant
Miljøfaktorer der ikke berøres af risikostyring
Ikke relevant
Yderligere driftsforhold der påvirker miljøeksponeringen
Ikke relevant
Tekniske betingelser og forholdsregler på procesniveau (kilde) til forhindring af udslip
Ikke relevant
Tekniske lokalitetsbetingelser og forholdsregler til reduktion og begrænsning af udledninger, luftemissioner 
og udslip i jorden
Ikke relevant
Organisatoriske foranstaltninger til at forebygge / reducere udslip fra anlægget
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med kommunale rensningsanlæg



_____________________________________________________________________________________________________________________

Side: 10

Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald
Ikke relevant
Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern affaldudnyttelse
Ikke relevant
Afsnit  3  Exponeringestimering
3.1. Helbred
Ikke relevant
3.2. Miljø
Ikke relevant
Afsnit 4 Vejledning til kontrol med overholdelsen af eksponeringsscenariet
4.1. Helbred
Tilgængelige faredata støtter ikke behovet for at en DNEL skal etableres for andre sundhedsmæssige effekter. [G36]

Risikohåndteringsforanstaltningerne er baseret på kvalitativ risikokarakterisering. [G37]

4.2. Miljø
Ikke relevant

- Slutning af sikkerhedsdatablad -


