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AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af firmaet/virksomheden 
1.1 Produktidentifikation: Touch Refill ink 
1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes:  

Relevante identificerede anvendelser: Penneblæk til markør. 
Anvendelser, der frarådes: Ingen tilgængelige data. 

1.3 Oplysninger om sikkerhedsdatabladets leverandør:  
Firmanavn: SHINHANART MATERIALS INC. 
Adresse             : 154 Bulgwang-ro, Eunpyeong-gu, Seoul, Korea 
E-mail                  : info@shinhanart.com 

1.4  Alarmnummer:  
- Tlf.: +82 02-357-2651 - Fax: +82 02-357-7481 

AFSNIT 2: Identifikation af farer 
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:  
2.1.1 Klassificering i henhold til direktiv 1999/45/EF:  

F, R11 
2.1.2 Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:  

Flam. Liq. 2, H225 
2.2 Mærkningselementer:  

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:  
Piktogrammer:  

 
Signalord:Fare   
Faresætninger:  
H225 Meget brandfarlig væske og damp. 
Sikkerhedssætninger:  
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.   
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks 
af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. 
P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med 
lokale/regionale/nationale/internationale regler. 

2.3 Andre farer: Kan antændes af varme, gnister eller flammer. 

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer 
3.1 Stoffer: Ikke relevant.  
3.2 Blandinger: Blandingen indeholder disse stoffer: 

Stoffets navn EC-/CAS-nr. Registr.- 
nr. 

Klassificering 
Konc. 
(%)  67/548/EØF 

CLP 
Fareklasse- og 
kategorikode(r) 

Faresætnin
g 

Piktogram/ 
Signalord 

ethylalkohol 200-578-6/ 
64-17-5 - F; R11 Flam. Liq. 2 H225 GHS02 

Dgr 60-80 

Farvestof -  Ikke 
klassificeret Ikke klassificeret 10~20 

 
AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:  

Efter indånding: Flyt til et sted med frisk luft. Ring til en læge, hvis symptomerne udvikler sig eller 
fortsætter. 
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Ved kontakt med huden: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Søg 
lægehjælp, hvis irritationen udvikler sig og fortsætter. 

 Ved kontakt med øjnene: Skyl med vand. Søg lægehjælp, hvis irritationen udvikler sig og 
fortsætter. 
Ved indtagelse: Skyl munden. Søg lægehjælp, hvis der forekommer symptomer. 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Direkte kontakt med øjne eller hud 
kan forårsage midlertidig irritation. 

4.3 Angivelse af eventuel øjeblikkelig nødvendig lægehjælp og særlig behandling: Sørg for generelle 
støttende foranstaltninger, og behandl symptomatisk. Sørg for, at det medicinske personale er 
opmærksom på det eller de involverede materialer og tager forholdsregler for at beskytte sig selv. 

AFSNIT 5: Brandslukningsforanstaltninger 
5.1 Slukningsmidler:  

Egnede slukningsmidler: Vandtåge. Skum. Tørt kemisk pulver. Kuldioxid (CO2). 
Uegnede slukningsmidler: Brug ikke en vandstråle som ildslukker, da dette vil sprede ilden. 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Ved opvarmning og brand kan der 
dannes skadelige dampe/gasser.  

5.3 Råd til brandfolk: Flyt beholdere fra brandområdet, hvis du kan gøre det uden risiko. Brandfolk 
skal bruge standardbeskyttelsesudstyr, herunder flammehæmmende frakke, hjelm med 
ansigtsskærm, handsker, gummistøvler, og i lukkede rum, selvstændigt respirationsapparat. 
Strukturelt beskyttelsestøj til brandfolk vil kun give begrænset beskyttelse. 

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved ukontrolleret udslip 
6.1 Personlige beskyttelsesforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer:  

Til ikke-beredskabspersonale: Unødvendigt personale holdes væk. Hold mennesker væk fra og 
ude af vindretningen fra udslip/lækage. Eliminer alle antændelseskilder (ingen rygning, nødblus, 
gnister eller flammer i umiddelbar nærhed). Bær passende personlige værnemidler. Sørg for 
tilstrækkelig ventilation. Lokale myndigheder bør informeres, hvis betydelige udslip ikke kan 
inddæmmes. Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet angående personlige værnemidler. 
Til beredskabspersonale: Ingen tilgængelige data.  

6.2 Miljøforholdsregler: Undgå udledning i afløb, vandløb eller på jorden. 
6.3 Metoder og materiale til inddæmning og oprensning: Eliminer alle antændelseskilder (ingen 

rygning, nødblus, gnister eller flammer i umiddelbar nærhed). Opbevar brændbare stoffer (træ, 
papir, olie osv.) væk fra spildt materiale. Store udslip: Stop strømmen af materiale, hvis dette er 
uden risiko. Inddæm det spildte materiale, hvor dette er muligt. Dæk med plastfolie for at 
forhindre spredning. Brug et ikke-brændbart materiale såsom vermiculit, sand eller jord til at 
opsuge produktet, og placer det i en beholder til senere bortskaffelse. Efter produktgenvinding 
skylles området med vand. Mindre udslip: Tørres op med absorberende materiale (f.eks. klud, 
fleece). Rengør overfladen grundigt for at fjerne restkontaminering. Returner aldrig spild i 
originale beholdere til genbrug. Se afsnit 13 i sikkerhedsdatabladet angående bortskaffelse af 
affald. 

6.4 Henvisning til andre afsnit: Se afsnit 7 angående oplysninger om sikker håndtering. Se afsnit 8 
angående oplysninger om personlige værnemidler. Se afsnit 13 angående oplysninger om 
bortskaffelse. 
 

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1 Forholdsregler til sikker håndtering: Ingen specifikke anbefalinger til tekniske foranstaltninger. 

Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Ved brug må der ikke ryges. 
Brug de personlige værnemidler, som anbefales i afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet. Se afsnit 10 i 
sikkerhedsdatabladet angående yderligere oplysninger om foranstaltninger til undgåelse af 
kontakt 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Holdes væk fra varme, 
gnister og åben ild. Opbevares i original, tæt lukket beholder. Opbevares på et køligt, tørt sted 
væk fra direkte sollys. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares i et område, der er 
udstyret med sprinklere. Opbevares væk fra uforenelige materialer (se afsnit 10 i 
sikkerhedsdatabladet). Sikre emballagematerialer: Opbevares i original beholder. 
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7.3 Særlig(e) slutanvendelse(r): Ingen tilgængelige data. 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 
8.1 Kontrolparametre: Der er ikke fastsat EF-grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen for 

stoffer indeholdt i blandingen. 
8.2 Eksponeringskontrol:  
8.2.1 Passende tekniske foranstaltninger: Der bør anvendes god generel ventilation (typisk en 

luftcirkulationstakt på 10). Luftskiftetal skal svare til forholdene. Hvis det er relevant, skal der 
anvendes procesindkapslinger, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske foranstaltninger 
til at opretholde atmosfæreniveauer under de anbefalede eksponeringsgrænser. Hvis 
eksponeringsgrænserne ikke er fastlagt, skal atmosfæreniveauer holdes på et acceptabelt 
niveau. 

8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger såsom personlige værnemidler: 
8.2.2.1 Beskyttelsesbriller/ansigtsskærm: Bær beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. 
8.2.2.2 Beskyttelse af huden:  

Beskyttelse af hænder: Bær beskyttelseshandsker. 
Andet: Bær egnet beskyttelsestøj. 

8.2.2.3 Åndedrætsværn: Bær egnet åndedrætsværn i tilfælde af utilstrækkelig ventilation.  
8.2.2.4 Termiske farer: Ingen tilgængelige data. 
8.2.3 Kontrol af miljøeksponering: Undgå udledning i afløb, vandløb eller på jorden. 

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Udseende: flydende 
Lugt: ingen tilgængelige data 
Lugttærskel: ingen tilgængelige data 
pH: ingen tilgængelige data 
Smeltepunkt/frysepunkt: ingen tilgængelige data 
Begyndelseskogepunkt og kogeområde: >35 °C (>95 °F) 
Flammepunkt: 19,5 °C 
Selvantændelsespunkt: 400 °C 
Fordampningshastighed: ingen tilgængelige data 
Brændbarhed (fast stof, gas): brændbar 
Øvre/nedre brændbarhed eller eksplosive 
grænser: ingen tilgængelige data 

Damptryk: ingen tilgængelige data 
Dampvægtfylde: ingen tilgængelige data 
Relativ massefylde: ingen tilgængelige data 
Opløselighed(er): ingen tilgængelige data 
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: ingen tilgængelige data 
Spaltningstemperatur: ingen tilgængelige data 
Viskositet: ingen tilgængelige data 
Eksplosive egenskaber: ingen tilgængelige data 
Oxiderende egenskaber: ingen tilgængelige data 

9.2 Andre oplysninger: Ingen tilgængelige data. 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1 Reaktivitet: Produktet er stabilt og ikke-reaktivt under normale anvendelsesforhold, opbevaring 

og transport. 
10.2 Kemisk stabilitet: Materialet er stabilt under normale forhold.  
10.3 Mulighed for farlige reaktioner: Ingen kendskab til farlige reaktioner under normale 

anvendelsesforhold. 
10.4 Forhold, der skal undgås: Varme, flammer og gnister. Undgå temperaturer over flammepunktet. 

Kontakt med uforenelige materialer. 
10.5 Uforenelige materialer: Stærke oxidationsmidler. 
10.6 Farlige spaltningsprodukter: Der er ikke kendskab til farlige spaltningsprodukter.  

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:  
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Stoffer:  
Ingen tilgængelige data. 
Blandinger:  
Akut toksicitet: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 
Hudætsning/-irritation: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke 
opfyldt. 
Alvorlig øjenskade/-irritation: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne 
ikke opfyldt. 
Luftvejs- eller hudsensibilisering: På grundlag af de foreliggende data er 
klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Dette produkt forventes ikke at forårsage 
hudsensibilisering. 
Kimcellemutagenitet: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke 
opfyldt. Der findes ingen data, som indikerer, at produkter eller komponenter, der er til stede i 
en større koncentration end 0,1 %, er mutagene eller genotoksiske. 
Carcinogenicitet: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 
Reproduktiv toksikologi: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke 
opfyldt. Dette produkt forventes ikke at have reproduktive eller udviklingsmæssige virkninger. 
Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering: På grundlag af de foreliggende data er 
klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 
Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering: På grundlag af de foreliggende data er 
klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 
Aspirationsfare: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 
Andre oplysninger: Langvarig hudkontakt kan forårsage midlertidig irritation. Direkte kontakt 
med øjne kan forårsage midlertidig irritation. 

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger 
12.1 Toksicitet: Produktet er ikke klassificeret ikke som miljøfarligt. Dette udelukker dog ikke 

muligheden for, at store eller hyppige udslip kan have en skadelig virkning på miljøet.  
12.2 Persistens og nedbrydelighed: Der foreligger ingen data om dette produkts nedbrydelighed. 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Ingen tilgængelige data. 
12.4 Mobilitet i jord: Ingen tilgængelige data. 
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: Ingen tilgængelige data. 
12.6 Andre skadelige virkninger: Denne komponent forventes ikke at have andre skadelige 

indvirkninger på miljøet (f.eks. nedbrydning af ozonlaget, potentiale for fotokemisk ozondannelse, 
hormonforstyrrelser, globalt opvarmningspotentiale). 

AFSNIT 13: Hensyn ved bortskaffelse 
13.1 Metoder til behandling af affald: Bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende 

bestemmelser.  
Restaffald: Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Tomme beholdere eller 
indsatser kan indeholde produktrester. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en 
sikker måde (se: Anvisninger for bortskaffelse). 
Forurenet emballage: Tomme beholdere skal indleveres til et godkendt affaldshåndteringsanlæg 
med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse. Da tømte beholdere kan tilbageholde 
produktrester, skal advarsler på mærkning følges, selv efter at beholderen er tømt. 
Lokale bestemmelser om bortskaffelse: Kontrakt med en bortskaffelsesoperatør, der er licenseret 
af loven om bortskaffelse og rengøring. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som 
farligt affald. Dette materiale må ikke udledes i kloakker/vandforsyninger. Damme, vandveje eller 
grøfter må ikke forurenes med kemikalie eller brugt beholder. Indholdet/beholderen bortskaffes i 
overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler. Når dit eget 
spildevandsrensningsanlæg ikke er tilgængeligt, indsamles alt affaldet og overgives derefter til en 
enhed med licens til industriaffaldsbehandling og manifest for industriaffald. 

AFSNIT 14: Transportoplysninger 
 

 ADR/RID IMDG/IMO IATA/ICAO 
14.1 UN-nummer: UN 1210 
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14.2 UN-betegnelse på 
forsendelsen: Trykfarve 

14.3 Transportfareklasse(r): 3 
14.4 Emballagegruppe: II 
14.5 Miljøfarer: ingen "marine pollutant": 

ingen ingen 

14.6 Særlige forholdsregler ved 
brugen: ingen tilgængelige data 

14.7 Bulktransport i henhold til 
bilag II i MARPOL73/78 og IBC-
koden: 

ingen tilgængelige data 

14.8 Andre oplysninger: Klassificeringskode: 
F1 

Etiketter: 3 
EmS: F-E, S-D 

Etiketter: 3 

Emballeringsinstruktioner: 
312 

Etiketter: 3 
 

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger 
15.1 Bestemmelser/lovgivning om sikkerhed, sundhed og miljø, der er specifik for stoffet eller 

blandingen: Stofferne i blandingen er ikke omfattet af godkendelse i henhold til afsnit VII eller 
begrænsninger i henhold til afsnit VIII i forordning (EF) nr. 1907/2006.  

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om 
oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF; 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 
1907/2006; 

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH); 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og 
etikettering af farlige præparater; 

Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, 
emballering og etikettering af farlige stoffer. 

Lov om industriel sikkerhed og sundhed 
Anmeldte stoffer: Ikke reguleret. 
Mærkning af stoffer: Ikke reguleret. 
Lov om kontrol med giftige og skadelige stoffer 
Specificerede giftige stoffer: Ikke reguleret. 
Giftige stoffer: Ikke reguleret. 
Skadelige stoffer: Ikke reguleret. 
Lov om vurdering af kemiske stoffer og regulering af deres fremstilling osv. 
Specificerede kemiske stoffer i klasse I: Ikke reguleret. 
Specificerede kemiske stoffer i klasse II: Ikke reguleret. 
Overvågning af kemiske stoffer: Ikke reguleret. 
Prioriteret vurdering af kemiske stoffer (PACs): Ikke reguleret. 
Indberetning af undtagede stoffer: Ikke reguleret. 
Lov om register over udledning og overførsel af forureningsstoffer 
Specificerede stoffer i klasse 1 (stoffets navn, bekendtgørelsesnummer og -indhold): Ikke 
reguleret. 
Stoffer i klasse 1 (stoffets navn, bekendtgørelsesnummer og -indhold): Ikke reguleret. 
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Stoffer i klasse 2 (stoffets navn, bekendtgørelsesnummer og -indhold): Ikke reguleret. 
Lov om skibssikkerhed, regel om søtransport og opbevaring af farlig gods: Ikke reguleret. 
Luftfartslovgivning, regel om håndhævelse: Ikke reguleret. 
Lov om kontrol med sprængstoffer: Ikke reguleret. 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke tilgængelig. 

AFSNIT 16: Andre oplysninger 
16.1 Liste over relevante risikosætninger og faresætninger:  

R11 Meget brandfarlig 
H225 Meget brandfarlig væske og damp. 

16.2   Instruktioner til uddannelsen: Instruktionen i produkthåndtering skal indgå i 
uddannelsessystemet om sikkerhedsarbejdet (grunduddannelse, praktik på arbejdspladsen, 
gentaget praktik) i henhold til de specifikke forhold på arbejdspladsen. 

16.3 Anbefalede begrænsninger for brug (dvs. ikke-lovpligtige anbefalinger fra leverandøren): 
Blandingen bør ikke anvendes til andre formål end dem, der er angivet (punkt 1.2). Da de 
specifikke betingelser for anvendelse af blandingen ligger uden for leverandørens kontrol, er det 
brugerens ansvar at tilpasse de foreskrevne advarsler til lokale love og bestemmelser. 
Sikkerhedsoplysningerne beskriver produktet med hensyn til sikkerhed, og de kan ikke 
betragtes som tekniske oplysninger om produktet. 

16.4 Kilder til nøgledata, der er anvendt ved udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet: 
Sikkerhedsdatabladet blev udarbejdet i henhold til kravene i bilag II i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. Sikkerhedsdatabladet blev udarbejdet ved hjælp af data 
fra producenten. 

16.5 Kilder til nøgledata, der er anvendt ved udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet: 
Sikkerhedsdatabladet blev udarbejdet i henhold til kravene i bilag II i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. Sikkerhedsdatabladet blev udarbejdet ved hjælp af data 
fra producenten. 

16.6 Formålet med sikkerhedsdatabladet: Formålet med dette sikkerhedsdatablad er at give 
relevante oplysninger til brugere af produktet for at sikre korrekt håndtering og kontrol med 
risici/farer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


