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Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/2006 & 1272/2008 (CLP)                          
Revideret dato: 2016.09 
Trykkedato: 2017.10 
1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
1.1. Produktidentifikator 
Baowachs 100 
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 
der frarådes 
Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt 
Overfladebehandling af træ og andre materialer. 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Producent 
BAO-CHEMIE GmbH & Co. KG 
Gohrweide  17 
D-46238 Bottrop 
Telefon +49. 2041. 72080 
Fax +49. 2041. 720820 
Email: info@bao-chemie.de 
 
2. Fareidentifikation 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 
Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) 
xxx 
2.2. Mærkningselementer 
Mærkning ifølge EF-forordnung nr. 1272/2008 
Farepiktogrammer 
xxx 
Faresætninger 
xxx 
Sikkerhedssætninger 
xxx 
Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008) 
xxx 
 
Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være persistente, bioakkumulerende eller 
giftige (PBT). Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget persistente eller 
meget bioakkumulerende (vPvB) (hvis ikke anført i punkt 3). 
 
3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
Farlige komponenter (EF-forordning nr. 1272/2008) 
xxx 
 
Dette produkt indeholder ingen stoffer med meget problematiske egenskaber (Forordning (EF) nr. 
1907/2006 (REACH), Artikel 57) (hvis ikke anført i punkt 3). 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Generelle bemærkninger 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
Hvis det indåndes 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
I tilfælde af hudkontakt 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
I tilfælde af øjenkontakt 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
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Hvis det sluges 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
Meddelelse til læge / Behandling 
xxx 
 
5. Brandbekæmpelse 
5.1. Slukningsmidler 
Passende slukningsmidler 
Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. 
Uegnet slukningsmiddel 
Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Ingen materialer skal nævnes særskilt. 
5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk 
Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. 
 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
 
7. Håndtering og opbevaring 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
8.1. Kontrolparametre 
Grænseværdier for eksponering 
xxx 
8.2. Eksponeringskontrol 
Eksponeringskontrol 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
 
9. Fysisk-kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Form fast 
Farve diverse 
Lugt lugtfri 
Lugtgrænse 
Ikke anvendelig 
pH-værdi 
Ikke anvendelig 
Smeltepunkt 
Ca. 70° C 
Frysepunkt 
Ikke anvendelig 
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval 
>280 °C 
Flammepunkt 
300 °C 
Antændelighed (fast stof, luftart) 
Ikke anvendelig 
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser 
Ikke anvendelig 
Dampmassefylde 
Ikke anvendelig 
Massefylde 
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Værdi 0,9 g/cm³ 
temperatur 20 °C 
Vandopløselighed 
Ikke anvendelig 
Opløselighed 
Ikke anvendelig 
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand 
Ikke anvendelig 
Antændelsestemperatur 
Bemærkning ingen data tilgængelige 
Dekomponeringstemperatur 
Bemærkning ingen data tilgængelige 
Viskositet 
Ikke anvendelig 
Eksplosive egenskaber 
Ikke anvendelig 
Oxiderende egenskaber 
Ikke anvendelig 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Ingen specielle forhold kan nævnes. 
10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil under normale forhold. 
10.3. Risiko for farlige reaktioner 
For at undgå termisk nedbrydning undlad overophedning. 
10.4. Forhold, der skal undgås 
Varme, flammer og gnister. 
Dekomponeringstemperatur 
Bemærkning ingen data tilgængelige 
10.5. Materialer, der skal undgås 
Holdes væk fra oxidationsmidler, stærke basiske og sure materialer for at undgå exoterme reaktioner. 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Kuldioxid (CO2), kulilte (CO), nitrogenoxid (NOx), tæt sort røg. Ingen nedbrydning ved lagring og brug 
som beskrevet. 
 
11. Toksikologiske oplysninger 
Ugiftige. 
 
12. Miljøoplysninger 
Miljøvenlige. 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Generelle bemærkninger 
Ikke anvendelig 
 
13. Forhold vedrørende bortskaffelse 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Ingen specielle forholdsregler er foreskrevet. 
 
14. Transportoplysninger 
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. 
 
15. Oplysninger om regulering 
Indholdsstoffer (EF-forordning nr. 648/2004) 
xxx 
 
16. Andre oplysninger 
Dette sikkerhedsdatablad indeholder kun information der relaterer til sikkerhed og erstatter ikke 
eksisterende produktinformation og produkt specifikationer. 
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Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og 
overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker 
håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en 
garanti eller kvalitetsangivelse. 
Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale 
anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 
Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og 
overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt og kan ikke betragtes som en garanti eller 
kvalitetsangivelse. 


