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Sikkerhetsdatablad 

Utarbeidet i samsvar med vedlegg Ⅱ i REACH-forordningen EF 1907/2006, forordning (EF) 1272/2008 (CLP) og 

forordning (EF) 453/2010.  

 

Identifikasjon av stoffet/produktet og selskapet/foretaket 
Produktdetaljer: 

Produktnavn: Hydraulisk mineralolje for skivebrems (Hydraulic Mineral Oil for Disc Brake) 

Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksrestriksjoner: Hydraulisk olje. 

Bruksrestriksjoner: IKKE bruk det i et program som kan forurense mat eller påføre menneskers helse skade. 

Produsent/Leverandør: SHIMANO AMERICAN CORPORATION 

Adresse: One Holland, Irvine, California 92618, U.S.A 

Nødtelefonnummer: +1-949-951-5003 

 

SHIMANO EUROPE B.V. 

Adresse: Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, Nederland. 

Nødtelefonnummer: +31-341-272222 

 

SHIMANO INC. 

Adresse: 3-77 Oimatsu-cho Sakaiku Sakai OSAKA 5908577, JAPAN 

Nødtelefonnummer: +81-570-031961 

 

 

2. Faremomenter 
   Klassifisering i henhold til EC-nr. 1272/2008: 

   Fareklasser og -kategorier: 

   Aspirasjonsfare - kategori 1, H304. Akutt fare for vannmiljøet - kategori 3, H402. 

   Klassifisering i henhold til 1999/45/EF (preparater). 

R: 52 

   Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP/GHS): 

   Farepiktogrammer:  

 
    Signalord: Fare 

Fare:  

H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 
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H402: Skadelig for liv i vann. 

Forsiktighet: 

P273: Unngå utslipp til miljøet. 

Respons: 

P301+P310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 

P331: IKKE framkall brekning. 

Oppbevaring: 

P405: Oppbevares innelåst. 

Kassering: 

P501: Kasser innholdet/beholderen i henhold til relevante lokale og nasjonale forskrifter. 

 

 

3. Sammensetning av / opplysninger om ingredienser 
   Produktbeskrivelse: stoff (); forberedelse/blanding ( ) 

Ingrediens(er) CAS-nr. 

 

EF-nr. 

 

EF-nr 

1272/2008 

Klassifisering 

67/548/EF-

klassifisering 

Vekt-% 

 

Smøremiddel baseolje Forretnings

hemmelighe

t 

Forretningshe

mmelighet 

Aspirasjonsfare - 

kategori 1, 

H304 , Akutt 

fare for 

vannmiljøet - 

kategori 3, H402.

N, R52 

 
≥97 % 

Tilsetningsstoffer Ingen av de 

ovennevnte

Ingen av de 

ovennevnte 

Ikke klassifisert Ikke klassifisert ≤3% 

 

 

4. Førstehjelpstiltak 
Ved sprut eller kontakt med øynene: Skyll kontinuerlig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette 

enkelt lar seg gjøre - fortsett å skylle. Hvis øyeirritasjon vedvarer: Søk legehjelp 

Ved sprut eller kontakt med hud: Ta av tilsølte klær og vask før de brukes igjen. Vask huden med vann og såpe. Hvis 

irritasjonen vedvarer: Søk legehjelp. 

I tilfelle eksponering ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter 

åndedrettet. Ring et GIFTSENTER eller en lege hvis du føler deg uvel. 

Ved svelging: Skyll munnen.Ikke fremkall brekninger uten profesjonell instruksjon. Kontakt umiddelbart et 

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 
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5. Brannslukningstiltak 
   Slokkemidler: Pulver, kjemisk skum og karbondioksid. Søk råd fra din lokale brannslokkingsavdeling når det er nødvendig. 

   Uegnede slokkemidler: Utslipp av spredningsvann fra brannslangen kan føre til spredning av brannen til 

omgivelsene. 

   Uvanlig brann- og eksplosjonsfare: Giftige gasser (f.eks. karbonmonoksid, uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser

) kan frigjøres fra forbrenning. Oppvarming kan forårsake revne i beholdere. 

   Brannslokkingsmetoder: 

Brannmenn må bruke selvforsynt pusteapparat og fullt verneutstyr (f.eks. brannhemmende klær).  

Slokk brannen fra motvind, og brannslukkingsmetoden bør være passende for situasjonen i omgivelsene. 

    For liten brann, bruk pulver, karbondioksid, etc. 

    For stor brann, er det effektivt å bruke brannskum, etc. for å stenge lufttilførselen. 

   Vanning kan forstørre brann og øke risikoen. 

    Avkjøl omkringliggende fasiliteter, etc. med vannsspreder. 

    Forby unødvendig tilgang til stedet rundt brannen. 

    Flytt beholdere fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko. 

 

 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp  
   Personlige forholdsregler: Bruk riktig personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.  

Miljømessige forholdsregler:  

   Oppretthold rengjøring av utsiv fra kommunale kloakksystemer og åpent vann. Unngå at produktet sprer seg eller kommer ned i 

avløp, grøfter eller elver ved hjelp av sand, jord eller andre egnede barrierer. 

Tiltak for rengjøring/innsamling: 

Lite utslipp: 

Samle opp eller absorber med inert, tørt materiale (sand, tørr kalk) og plasser i en hensiktsmessig merket avfallsbeholder. 

Stort utslipp: 

Isoler det forurensede området og sett opp et advarselsskilt. IKKE RØR sølt materiale. Hold borte fra varme- og 

antennelseskilder.  

Blokker flyt av utslipp med jord eller sand, og samle opp i egnede tomme beholdere ved bruk av gnistsikre verktøy eller 

pumping. Ikke spyl bort rester med vann. Beholdere skal være tydelig merket for gjenvinning eller kasseres som avfall. 

Miljømessige forholdsregler: Oppretthold rengjøring av utsiv fra kommunale kloakksystemer og åpent vann. Overhold lokale

og nasjonale lover og forskrifter. 

 

 

7. Håndtering og oppbevaring  
   Forskrifter om oppbevaringsfasiliteter gjelder arbeidsplassen hvor produktet håndteres: 
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   Håndtering:  

Innhent spesielle instruksjoner før bruk. 

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og forstått. 

Holdes vekk fra varme, gnister, åpen flamme - røykeforbud. 

Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. 

    Unngå innånding av damp eller røyk som kan utvikles under behandlingen.  

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 

Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker dette produktet.  

    Håndteres med forsiktighet for å unngå skader på emballasje eller beholdere. 

Vask hendene grundig etter håndtering. 

    Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. 

 

   Oppbevaring: 

   Krav til oppbevaringsrom og beholdere: Oppbevar den i et godt ventilert, kjølig og tørt oppbevaringsrom.  

   Informasjon om oppbevaring i et felles oppbevaringsrom. Ingen relevant informasjon. 

   Ytterligere informasjon om oppbevaringsbetingelser: Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra fôr, mat og 

  drikkevann. Oppbevaringsrommet bør være utstyrt med gode fasiliteter for utilsiktet brann.  

 

 

8. Eksponeringskontroll/personvern  
  Styringsparametere: 

Ingredienser 

 

COSHH-arbeidsplass 

eksponeringsverdier-

TWA 

OSHA PEL-TWA ACGIH TLV-TWA

Smøremiddel baseolje 5 mg/m3 (oljetåke) 5 mg/m3 (oljetåke) 5 mg/m3 (oljetåke) 

Prosjekteringsstyring: 

Håndter produktet bare under forhold med tilstrekkelig ventilasjon. 

    Installer øyevasker og sikkerhetsdusj nær håndterings- og oppbevaringsområdet. 

Personlig verneutstyr (for arbeidstakere): 

    Håndvern: 

Bruk oljefaste vernehansker ved lengre tids eller gjentatt hudkontakt. 

  
    Øyevern: 

Bruk vernebriller når irritasjon eller andre symptomer kan forekomme. 

Bruk ansiktsvern i plast i tillegg til vernebriller dersom det er fare for sprut. 
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    Åndedrettsvern:  

Bruk godkjent åndedrettsvern dersom eksponeringsgrensene overskrides eller hvis irritasjon eller andre symptomer oppstår. 

 
   Kroppsvern: 

   Det anbefales å bruke generelle arbeidsklær. 

 
   Generelle verne- og hygienetiltak: 

   Holdes vekk fra næringsmidler, drikkevarer og fôr. 

   Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt. 

   Unngå kontakt med øyne og hud. 

 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper  

Generell informasjon 
Formfasthet Flytende ved omgivelsestemperatur 

Farge Rosa 

Lukt Mineraloljelukt 

pH-verdi Ingen data tilgjengelig 

Kokeområde ＞200℃ 

Smeltepunkt/Smelteområde Ingen data tilgjengelig 

Flammepunkt ≥130℃ 

Brennbar/eksplosiv grense-nedre vol-% 1 (mineralolje) 

Brennbar/eksplosiv grense-øvre vol-% 7 (mineralolje) 

Relativ tetthet 0.83cm/m3 (15℃) 

Relativ damptetthet omtrent＞1 

Damptrykk Ingen data tilgjengelig 

Løselighet i / blandbarhet med vann Uoppløselig i vann, men kan blandes med mange organiske 

løsningsmidler. 

Fordelingskoeffisient for n-oktanol/vann  Ingen data tilgjengelig 
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Selvantennelsestemperatur Ingen data tilgjengelig 

Dekomponeringstemperatur Ingen data tilgjengelig 

Luktgrense  Ingen data tilgjengelig 

Fordunstingstall Ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff, gass, etc.) Dette produktet er ikke klassifisert som brannfarlig væske / 

fast stoff. 
 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 
   Kjemisk stabilitet: Dette produktet er stabilt under normal omgivelsestemperatur og forventet oppbevaring og håndtering av 

   temperatur og trykk. 

   Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen informasjon tilgjengelig. 

   Unngå følgende forhold: For sterk varme. 

   Uforenlige materialer: Brennbare materialer og reduksjonsmidler. 

   Farlige nedbrytningsprodukter: Giftige gasser (f.eks. karbonmonoksid, uidentifiserte organiske og uorganiske forbindelser 

) kan frigjøres fra forbrenning. Oppvarming kan forårsake revne i beholdere. 

 

11. Toksikologisk informasjon 
 Produktets toksikologiske data: Produktets toksikologiske data er ikke fastslått ved testing eller forskning, men etter vår beste 

  kunnskap og referanse, er ikke dette produktet toksisk. Toksikologiske data vist nedenfor er kun ment som referanse. 

Ingredienser/ Produkt CAS  LD 50/ LC 50 

 

Produkt -- Akutt toksisitet (oralt) LD50> 5,000 mg/kg (rotte) 

Akutt toksisitet (dermisk) LD50> 5,000mg/kg (rotte) 

Akutt toksisitet (innånding) LC50＞5mg/l/4/timer (rotte) 

Datakilde: fra de registrerte data på ECHA CHEM-

nettsiden. 

Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Ingen klassifisering for dette produktet. 

   Hudkorrosjon/-irritasjon: Ingen klassifisering for dette produktet. 

   Åndedretts-/hudsensibilisator: Ingen klassifisering for dette produktet. 

   Kimcellemutagenisitet: Ingen klassifisering for dette produktet. 

   Kreftfremkallende: Ingen klassifisering for dette produktet. 

   Reproduksjonstoksisitet: Ingen klassifisering for dette produktet.  

   STOT enkelteksponering: Ingen klassifisering for dette produktet. 

STOT gjentatt eksponering: Ingen klassifisering for dette produktet.  

   Aspirasjonsfare: Dette produktet er klassifisert som kategori 1 - kan være dødelig ved svelging og om det kommer i luftveiene. 

Denne klassifiseringen er basert på tilsvarende hydrokarbon med kinetisk viskositet ≤ 20,5 mm2/s målt ved 40 ℃ (denne 
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informasjonen er levert av produsenten). 

   Virkninger på eller via amming: Ingen klassifisering for dette produktet. 

 

 

12. Miljøopplysninger 
    Økotoksisitet: 

96h-LC50> 100mg/l, fisk (ørekyte). Datakilde: fra de registrerte data på ECHA CHEM-nettsiden. 

48t-EC50> 10,000 mg/l, krepsdyr (daphnia magna). Datakilde: fra de registrerte data på ECHA CHEM-nettsiden. 

21 dager-EC50> 10,000 mg/l, krepsdyr (daphnia magna). Datakilde: fra de registrerte data på ECHA CHEM-nettsiden. 

Kronisk toksisitet: Ingen data tilgjengelig. Klassifisering som "Ikke klassifisert" er foreslått fra data for hver ingrediens. 

Persistens og nedbrytbarhet: Ingen informasjon tilgjengelig. 

Bioakkumulerbarhet: Ingen informasjon tilgjengelig. 

Mobilitet i jord: Ingen informasjon tilgjengelig. 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: Ingen informasjon tilgjengelig. 

 

13. Kasseringsinstruksjoner 
Minimer faren for avfall ved metodene for nøytralisering og stabilisering. 

Enhver kasseringspraksis må være i samsvar med landets, de lokale, statlige og føderale lover og forskrifter. 

Etter at innholdet er fullstendig fjernet, kasser beholderen og lever denne til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. 

Lim en etikett på emballasjen med indikasjon på avfallets mulige farer. 

 

 

14. Transportinformasjon 
DOT/Lufttransport- IATA / ICAO / Sjøtransport-IMO / IMDG .: 

Varenavn:Ikke regulert 

Fareklasse: Ikke aktuelt 

FN-kode: Ikke aktuelt 

Emballasjegruppe: Ikke aktuelt 

Tildelt piktogram: Ikke aktuelt 

Marin forurensning (ja/nei): Nei 

EMS-NR.: Ikke aktuelt 

 Spesielle forholdsregler for brukeren: 

Sjekk om pakken er fullført eller forseglet før transport; sørg for at ingen pakker har skader og forhindre at varer 

   faller ned under transport; transportkjøretøyet skal være utstyrt med fasiliteter for brannslukking og utilsiktet   

   frigjøring; IKKE transporter dette produktet sammen med inkompatible stoffer; hold det borte fra brann og områder med høy  

   temperatur under mellomlandinger. 

  Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL 73/78 og IBC-kode: Ikke aktuelt. 
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15. Forskrifter 
Sikkerhets-, helse- og miljøbestemmelser/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen: 

Kandidatliste over stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) i henhold til ECHA: Ikke oppført. 

REACH-forordning vedlegg XVII, forordningsliste: Ikke oppført. 

REACH-forordning vedlegg XIV, autorisasjonsliste: Ikke oppført. 

Tyskland - WGK: Ikke klassifisert. 

   Klassifisering i henhold til 1999/45/EF (preparater): R52 

Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. 

 

Andre relevante lover og forskrifter 

SARA: 

    Seksjon 355 (ekstremt farlige stoffer): Ikke oppført. 

SARA 313: Dette produktet inneholder ikke toksiske utslippskjemikalier SARA 313 

Forordning om kontroll av toksiske stoffer (TSCA): Ingredienser med spesifikke CAS-nummer er oppført i TSCA-

inventarlisten. 

Forordningen om rent vann: 

Ingen av kjemikaliene i dette produktet er oppført som farlige stoffer under CWA. 

Ingen av kjemikaliene i dette produktet er oppført som prioriterte miljøgifter under CWA.  

Kreftfremkallende kategorier: Ingen klassifisering for dette produktet. 

 

 

16. Annen informasjon 
ANSVARSFRASKRIVELSE: Arbeidsgivere skal bruke denne informasjonen som et supplement til annen tilgjengelig 

informasjon, og skal selvstendig vurdere egnetheten til denne informasjonen for å sikre riktig bruk og beskytte helsen 

og sikkerheten til personalet. Denne informasjonen gis uten garanti, og enhver bruk av produktet som ikke er i samsvar 

med dette sikkerhetsdatabladet, eller i kombinasjon med noe annet produkt eller prosess, er brukerens ansvar. 

 

Referanser: 

EF-nr.1907/2006 (REACH) 

EF-nr. 1272/2008 (CLP) 

EF-nr. 453/2010 

 
Full beskrivelse av noen akronymer: 

 

CAS-Chemical Abstracts Service  

EINECS-European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
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IMO-International Maritime Organization 

IMDG-International Maritime Dangerous Goods 

IATA-International Air Transport Association 

ICAO-International Civil Aviation Organization 

TSCA-Toxic Substance Control Act 

OSHA-Occupational Safety and Health Administration 

ACGIH- American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

  

Utstedelsesdato: 29. desember 2014 

SDS-versjon: 1 

************************************Slutt*********************************** 

  

 

  


