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

1.1. Produktidentifikator 
RELIUS Silat Bio Innen weiss 12,5 L 

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

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt 
architectural coating 

Identificerede anvendelser 

PC9a Belægninger og maling, fortyndere, farvefjernere 
SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige 

offentlighed = forbrugerne) 
SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, 

forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere) 

Frarådede anvendelser 

 No further relevant information available. 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Adresse/Producent 

Relius Farbenwerke GmbH 
Heimertinger Straße 10 
87700 Memmingen 
Telefonnr. +49 8331 103 0 
Faxnr. +49 8331 103 277 
Oplysninger fås hos 
/ telefon 

Department product safety 

E-mail-adresse på 
person ansvarlig for 
dette SDS 

info@relius.de 

1.4. Nødtelefon 
Giftlinjen +45 82 12 12 12 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 
Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge EF-forordning nr. 1272/2008. 

  

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008 
Produktet er ikke mærkningspligtigt ifølge EF-forordning nr. 1272/2008. 

Supplerende oplysninger 

EUH211 Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå 
indånding af spray eller tåge. 

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 

2.3. Andre farer 
Alkaline product. Avoid contact with skin and eyes. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer *** 

3.2. Blandinger 
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Farlige komponenter *** 

Kieselsäure, Kaliumsalz MVZ >3,2 
CAS-Nr. 1312-76-1 
EINECS-nr. 215-199-1 
Registreringsnr. 01-2119456888-17 
Koncentration >= 1 < 10 % 

  
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) 

Skin Irrit. 2 H315  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H335  

  

Øvrige oplysninger 

H-sætningernes nøjagtige ordlyd: se afsnit 16 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle bemærkninger 

Sog lægehjælp til alle, der udviser symptomer på skade, eller i tvivlstilfælde. Giv aldrig en bevidstløs 
person noget gennem munden. 

Hvis det indåndes 

Bring den tilskadekomne ud af farezonen. Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis 
der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg 
for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Tilkald straks læge. 

I tilfælde af hudkontakt  

Forurenet tøj og sko tages af. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. 
Anvend ikke opløsningsmiddel. 

I tilfælde af øjenkontakt  

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl STRAKS øjnene med rigelige mængder vand i mindst 5 
minutter, og løft med jævne mellemrum de øvre og nedre øjenlåg. 

Hvis det sluges  

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold personen varm og i ro. 
Fremkald ikke opkastning. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Hidtil ingen kendte symptomer. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Meddelelse til læge / Behandling 

No further relevant information available. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Passende slukningsmidler 

Anbefalet: alkoholbestandigt skum, CO2, pulvere, vandtåge. Må ikke anvendes: vandstråle. 

Uegnet slukningsmiddel 

Fuld vandstråle 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. 
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5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk 

Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. 
Tillad ikke potentielt forurenet vand inklusive regnvand, vand fra brandbekæmpelse eller spild (udslip) at 
flyde ud i vandveje, kloakker eller afløb. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8) 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller 
kloakker, skal de behørige myndigheder underrettes i henhold til gældende regler. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, 
diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler (se punkt 
13). Rengør helst med rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler. 

6.4. Henvisning til andre punkter 
Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se Punkt 8. Informationer til bortskaffelse af affald, se 
Punkt 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering  

Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger. Undgå at indånde 
slibestøv. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, 
oplagres og forarbejdes. Følg reglerne i arbejdsmiljøloven. Sørg for god ventilation for at undgå 
dampkoncentrationer højere end de hygiejniske arbejdsværdier 

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse 

Hold varme- og antændingskilder væk. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Krav til lager og beholdere 

Lagerrum ventileres godt.  Beholdere må ikke tommes med tryk, ingen trykbeholdere. Åbnede beholdere 
skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud. 
Uvedkommende må ikke have adgang tilområdet. 

Anvisninger ved samlagring 

Undgå kontakt med: Oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer. Rygning forbudt. Undgå, at 
uvedkommende får adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at 
forebygge lækage. 

Yderligere information om opbevaringsforhold  

Må kun opbevares i den originale emballage. Følg forholdsreglerne på etiketten. Beholderen skal 
opbevares tørt, tæt tillukket og på et køligt, velventileret sted. Beskyttes mod varme og direkte sollys. 
Holdes borte fra antændelseskilder. Beskyttes mod frost. 

7.3. Særlige anvendelser 
Further references, see technical instruction card. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
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8.1. Kontrolparametre 

Derived no/Minimal effect levels (DNEL/DMEL) 

Titaniumdioxide 
Værditype Derived No Effect Level (DNEL) 
Referencegruppe Arbejder 
Ekspositionsvarighed Langtids 
Ekspositionsvej inhalativ 
Virkemåde: Lokal virkning 
Koncentration  10   mg/m³ 
                           

Predicted no effect concentration (PNEC) 

Titaniumdioxide 
Type Frisk vand 
Koncentration  0,184   mg/l 
                           
Type Saltvand 
Koncentration  0,0184   mg/l 
                           
Type Friskvandssediment 
Koncentration  1.000   mg/kg 
                           
Type Sediment i havet 
Koncentration  100   mg/kg 
                           
Type STP 
Koncentration  100   mg/l 
                           
Type Jordoverfladen 
Koncentration  100   mg/kg 
                           

8.2. Eksponeringskontrol 

Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger 

De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges. Ved arbejdet må der ikke 
spises, drikkes, ryges eller tages snustobak. Wash hands and face before breaks and after work and 
take a shower if necessary . Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe. 

Åndedrætsværn - Obs. 

Ikke nødvendig, dog indånding af dampe skal undgås. 

Håndværn 

Handsker af nitril 
Egnet materiale butylkautsjuk 
Hanske tykhed   0,5 mm 
Use gloves approved to relevant standards e.g. EN 374 (Europe), F739 (US). 

Øjenværn 

Ikke nødvendig. Øjenbeskyttelse skal være i overensstemmelse med EN 166. 

Kropsbeskyttelse 

Langärmelige Arbeitskleidung; Personlig beskyttelsesbeklædning skal overholde de relevante CEN-
standarder. 

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. 
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Form flydende 

Farve Hvid 

Lugt Produktspecifik 

pH-værdi 

Værdi < 11,4   

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 

Værdi > 100   °C 

Flammepunkt 

Bemærkning Ikke anvendelig 

Antændelighed (fast stof, luftart) 

Ikke til rådighed 

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser 

Bemærkning Ikke til rådighed 

Damptryk 

Bemærkning ikke bestemt 

Massefylde 

Værdi  1,493   g/cm³ 
temperatur  20 °C 

Vandopløselighed 

Bemærkning Fuldstændig blandbar 

Viskositet 

Bemærkning Ikke til rådighed 

9.2. Andre oplysninger 

Øvrige oplysninger 

Ingen kendte. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 
Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering. 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7). 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Der kendes ingen farlige reaktioner. 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Beskyttes mod frost. Beskyttes mod varme og direkte sollys. 

10.5. Materialer, der skal undgås 
Reagerer med syrer, alkalier og oxidationsmidler. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
In case of fire: som f.eks. kulmonoxid og kuldioxid, røg, nitrogenoxider osv. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 



Revideret dato:  16.11.2020 

Handelsnavn:  RELIUS Silat Bio Innen weiss 12,5 L 

Trykkedato: 20.05.2021 

Stoffets nr.  271692 version :  6 / DK 

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 

Erstatter version:  5 / DK 

  

Side 6(9) 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet ved indtagelse 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Akut toksicitet ved hudkontakt 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Akut toksicitet ved indånding 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Hudætsning/-irritation 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

alvorlig øjenskade/øjenirritation 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

sensibilisering 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed  

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Mutagenicitet 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Reproduktionstoksicitet 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Cancerogenitet 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Specifik målorgantoksicitet (STOT) 

Bemærkning Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt. 

Aspirationsfare 

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Øvrige oplysninger 

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. 
Ved korrekt anvendelse er der ikke konstateret nogen sundhedsskader. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Generelle bemærkninger 

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit. 

Fiske giftighed (Komponenter) 

Titaniumdioxide 
Dyreart Cyprinodon variegatus 
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LC50 > 10.000   mg/l 
metode OECD 203 

Giftighed overfor dafnier (Komponenter) 

Titaniumdioxide 
Dyreart Acartia tonsa 
LC50 > 10.000   mg/l 

Titaniumdioxide 
Dyreart Daphnia magna 
 > 1.000   mg/l 
metode OECD 202 

Toksicitet for alger (Komponenter) 

Titaniumdioxide 
Dyreart Pseudokirchneriella subcapitata 
EC50 > 100   mg/l 
metode OECD 201 

Titaniumdioxide 
Dyreart Skeletonema costatum 
 > 10.000   mg/l 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Generelle bemærkninger 

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Generelle bemærkninger 

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit. 

12.4. Mobilitet i jord 

Generelle bemærkninger 

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Generelle bemærkninger 

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit. 

12.6. Andre negative virkninger 

Generelle bemærkninger 

Der foreligger ingen økotoxikologiske data for selve produktet i dette underafsnit. 

Yderligere information om økologi 

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Restaffald 

EAK affaldskode 08 01 12 Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 
01 11 

De angivne affaldskodenumre iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) regnes som anbefaling. En 
endelig fastlæggelse skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab. 
Må ikke hældes i afløb eller vandløb. 

Forurenet emballage 

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes efter aftale med kommunalt 
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godkendte selskaber. 
Fuldstændig tømt emballage kan afleveres til genbrug. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
   

Transport ad landvejen 
ADR/RID 

Transport med søgående 
skib IMDG/GGVSee 

Fly transport 

 
14.1. UN-nummer Produktet er ikke farligt gods i 

landtransport. 
Produktet er ikke farligt gods i 

søtransport. 
Produktet er ikke farligt gods i 

lufttransport. 

     
 
Oplysninger om alle transportformer 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
De gældende regler for transport af stoffet skal iagttages. 

Yderligere oplysninger 
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 

Ikke anvendelig 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

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

  

VOC 

VOC (EC)  0 % 0,1 g/l 

VOC-indhold ifølge RL 2004/42/EF (Decopaint) 

Produktunderkategori Mat væg- og loftsmaling (glansniveau ~25@60°) (VB) 
Grænseværdi 30 g/l 
VOC-indhold ifølge RL 
2004/42/EF (Decopaint) 

 0,06 g/l 

MAL-Kode 

MAL-Kode 00-3 
MAL 5,49 m³/l 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering for dette produkt. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
Ændringer / supplerende til teksten: Ændringer i teksten er markeret i marginen med en stjerne (*). 

Litteraturoplysninger og datakilder 

Oplysningerne stammer fra opslagsværker og faglitteraturen. 

H-sætning(er) i pkt. 3 

H315 Forårsager hudirritation. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 

CLP-kategorier fra afsnit 3 

Eye Irrit. 2 øjenirritation, Kategori 2 
Skin Irrit. 2 Irritation, Kategori 2 
STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3 

Forkortelser 

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert 
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CAS: Chemical Abstracts Service 
EAK: Europäischer Abfallkatalog 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
GGVSee: Gefahrgutverordnung See 
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals 
IATA: International Air Transport Association 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration 
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified 
by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution) 
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals 
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses 
TA Luft: Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe 
VOC: Volatile Organic Compound 

Området som udsteder datablad 

Department product safety 

Supplerende oplysninger 

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: *** 
Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på 
sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber. 

 
 


