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Sikkerhedsdatablad  16-punkts
1. Leverandør og produktnavn

PL Lindberg A/S Produktnavn:
Søndergade 115 DækTætner     -  mod punktering
6600  Vejen

Kontaktperson: Hans Rosenberg
Telefon  70 21 26 26
Telefax  70 21 26 30

2. Beskrivelse af produktet og dets anvendelse

DækTætner er en flydende vandbaseret væske, som pumpes ind i dæk
eller slange med henblik på  at undgå punktering.

Bruges enten inden punktering opstår  som forebyggelse mod punktering,
eller efter punktering er opstået til reparation af en opstået  skade.

Bruges kun til langsomtgående køretøjer, og normalt påsættes en gul
hætte på ventilen når væsken er påfyldt.

3. Anvendelsesområde

Til påfyldning på luftgummihjul enten i slanger eller slangeløse dæk.

Begrænsning Ingen udover ovenstående.

4. Krav om særlig uddannelse

Ingen  -  Udover kendskab til den foreskrevne brugsvejledning på
emballagen.

5. Forholdsregler ved brug

Sørg for almindelig og normal ventilation.

Ved langvarig og hyppig hudkontakt anbefales brug af handsker.

Beskyttelsesbriller kan benyttes, da produktet ved kontakt med øjne eller
ansigt kan give ubehag.
Produktet kan ikke forårsage varige skader.

6. Sundhedsskadelige egenskaber

Indånding Ikke relevant

Hud Gentagen og langvarig kontakt med huden kan give let irritation af
huden, evt. som  “hud der skaller af”.

Øjne Kan muligvis forårsage midlertidg irritation af øjet.  Varige skader kan ikke
opstå.

Indtagelse Ufarligt ved indtagelse i forbindelse med normal brug af produktet.
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7. Førstehjælp

Øjne Skyl med vand.

Hud Tag det vædede tøj af.  Skyl herefter med vand.

Indånding Ikke relevant.

Indtagelse Drik evt et par glas mælk eller vand.

Forbrænding Ikke relevant  -  Produktet er ikke brændbart.

8. Egenskaber ved opvarmning og brand

Udvikler ikke farlige gasser ved opvarmning eller brand.

Forholdregler ved Benyt normalt brandbeskyttelsesudstyr  (handsker, hjelm m.v.)  Brand kan
brand slukkes med alle tilgængelige brandslukningsmaterialer, herunder vand,

skum, kuldioxid, pulver mv.

9. Forholdsregler ved spild og bortskaffelse

Mindre spild bortskaffes på normal vis, enten som fysisk affald, eller skylles
ud med kloakvandet.

Store mængder spild opsamles først i passenede emballager, og bortskaffes
herefter på normal vis.

Særlige forholdsregler ikke nødvendige.

10. Sikkerhedsforskrifter ved oplagring

Ingen  -  når blot produktet opbevares i de medleverede emballager. Bør
opbevares sådan, at hud og øjenkontakt undgåes.

Produktet bør ikke komme i direkte kontakt med oxiderende stoffer -
derfor altid opbevaring i tillukket emballage.

11. Mærkning

DækTætner består af propylenglykol, nylonfibre og vand.

IHT GÆLDENDE LOVGIVNING SKAL DækTætnerDækTætnerDækTætnerDækTætnerDækTætner IKKE
FAREMÆRKES.

12. Emballage

Størrelse 1 liter  flaske  &     5-   & 25-liters dunke

Form Transparent 1 liters flaske samt transperent 5 og 25 liters dunk

Materiale Flasker og spande i PET-plastik
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13. Sammensætning (komponenter, CAS-nr., gældende dansk grænseværdi)

Farlige Ingredienser Mængde CAS-nr Symbol
- Ingen

Andre ingredienser
Propylenglykol 30-100 % 57-55-6 -
Vand

14. Fysiske/kemiske data

Tilstandsform Flydende
Farve Grå
Lugt Ingen
pH 7-8
Kogepunkt 170 °C
Flammepunkt Ikke bestemt
Selvantændelsestemp 420 ºC
Explosionsgrænse 2,6 – 12,5 vol-% (Gælder propylenglykol)
Relativ densitet 1030-1050 kg/m3

Opløselighed i vand I alle forhold
Massefylde 1.03 - 1.05 v/20 grader Celcius

15. Andre myndighedskrav (Herunder transport mv)

Ingen andre krav  -  Herunder ingen krav til transport, da DækTætner ikke
klassificeres som farligt gods.

16. Andre supplerende oplysninger
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