
Gruppe:
R.O.C.   Danmark Aps.

Sikkerhedsdatablad

1. Identifikation af stof/virksomhed.

Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS.
Mossøvej 11
DK 8240 Riskov, Denmark
Tlf: 86 17 20 08

Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering/beskr.: Blanding af højraffinerede carbonhybrider. Overholder DAB
Ægte bivox & naturlig plantesaft.

Farlige indholdsstoffer : Produkterne indeholder ikke nogen former for farlige kemikalier
eller stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til EU-direkti-
ver. Hele raffineringsforløbet for produkterne er kendt.

3. Fareidentifikation

Farebetegnelse : Stoffet er ikke sundhedsskadeligt. Ved anvendelse træffes grundlæg-
gende, relevante industrihygiejniske og arbejdssikkerhedsmæssige
beskyttelsesforanstaltninger.

Sikkerhedsrisici : Ved almindelig brug ingen

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding : Ingen, ved ubehag konsulteres læge

Hudkontakt : Ingen

Øjenkontakt : Øjnene spiles godt op og skylles grundigt med vand

Indtagelse : Opkastning må ikke fremprovokeres, læge konsulteres

Medicinsk info : Ved indtagelse resp. opkastning er der risiko for, at stoffet kommer i
lungerne
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5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler : Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre , pulver, vand-
stråle eller vandtåge. Stærk vandstråle bør ikke anvendes.

Sprøjt ikke direkte på lagerbeholdere, da der er fare for at
beholderne springer og branden breder sig,

Særlige farer : Ved stoffet eller dets nedbrydningsprodukter:
Nitrogenoxid (NOx)
Kulilte (CO)
Svovldioxid (SO2)
Sod og andre organiske stoffer.

Særligt beskyttelsesudstyr : Intet, dog må brand i lukkede rum kun slukkes af uddannet
personel med egnet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler ved udslip og uheld

Indsaml og tildæk stoffet med sand eller andet egnet, inaktivt, absorberende materiale. Opbevar til-
strækkeligt lager af egnet, absorberende materiale til at opsamle evt. udløbet stof/spild.
Ved udløb/spild af stoffet er der fare for udskridning

Kloakafløb afskærmwes mod udløb/spild af stoffet for at undgå forurening.
Stoffet må ikke kommes i kloakafløb. Ved udløb/spild af større mængder skal myndigheder og politi
alarmeres. ved udløb af stoffet i vand skal spredning af stoffet hindres ved egnede afspærringer.
Stoffet opsamles fra vandoverfladen.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering : Ved industrielt brug må der ikke spises eller drikkes under brugen. Ved
håndtering af tunge emballager skal sikkerhedssko og egnede hjælpemidler
anvendes. Undgå spild af stoffet. Ved pumpning af smeltet vaseline kan der
dannes statisk elektricitet.
Vejledning til brand- og eksplosionsbeskyttelse: DIN EN":B.

Opbevaring : Krav til lagerrum og beholdere: Holdes væk fra sol, direkte varmepåvirk-
ning og stærke oxidationsmidler. Anvend kun beholdere som er specielt
egnede til produktet. træf foranstaltninger til at sikre mod udløb i jorden.

Opbevaringsklasse : Ingen

Holdbarhed : Holdbarhed på lager min. 16 mdr. ved temp. mellem 00C. og 400C
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Oplysninger om indretning
af tekniske anlæg : Ingen

Officielle grænseværdier : Undgå olietågedannelse

Yderligere oplysninger : Ingen

Personlige værnemidler :

Åndedrætsværn : Under normale forhold er åndedrætsværn ikke nødvendigt.
Ved dannelse af olietåge anvendes åndedrætsværn med partikelfilter
og filter mod organiske dampe.

Håndbeskyttelse : Brug egnede beskyttelseshandsker, hvis det af sikkerhedsteknisk
hensyn er muligt.

Øjenbeskyttelse : Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk

Kropsbeskyttelse : Brug beskyttelsesdragt ved risiko for sprøjt

Generelle regler : Undgå at bære klude/tøj vædet med vaseline på kroppen.
Ved industrielt arbejde med produktet må der ikke spises, drikkes,
ryges eller indtages snus under arbejdet.

9. Fysiske/Kemiske egenskaber

Form: Pasta (fedt)/ Flydende (olie) Lugt: Næsten lugtfri  Størkningstemp (fedt): 490C.

Flammepunkt (ISO 2592): 2120C. Eksplosionsgrænser: 3,3 - 19 vol-% i luft

Damptryk (200C.): 0,1 mbar Vægtfylde (DIN 51757) (700C.):  830 kg/cm3

Opløselighed: Fuldstændig

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet : Stabilt ved hensigtsmæssig anvendelse

Tilstande/materialer der Reagerer voldsomt med oxidationsmidler (f.eks. Salpetersyre,
skal undgåes : peroxider og chromater)

Farlige nedbrydningsprod. : Ingen under normale opbevaringsforhold
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11. Toksikologiske oplysninger

Hudkontakt : Det er usandsynligt at stoffet giver hudproblemer. Medicinsk vase-
line er bl.a. en bestanddel af hudcremer og sårsalver

Sensibiliserende virkning : Forventes ikke at have sensibiliserende virkning

12. Miljøoplysninger - oplysninger om bortskaffelse (persistens og nedbrydelighed)

Vurdering : Kan fjernes fra vand, men små olierester kan udskilles. Disse olie-
rester kan være vanskelige at fjerne.

Andre oplysninger : Stoffet er svært vandopløseligt. Det kan i vidt omfang fjernes fra
vand ved abiotiske processer som f.eks. mekanisk udskillelse.

Biologisk nedbrydelighed : Vurderes som ikke let biologisk nedbrydeligt i flg. OECD's kriterier
(not readily biodegradable), dog er det potentielt nedbrydeligt
(inherently biodegradable).

Miljøpåvirkning : Stoffet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet. På grund af stoffets
konsistens kan stoffet ikke spredes i miljøet

13. Bortskaffelse
Det anbefales at aflevere opsamlet stof på godkendt modtagestation
for affald. Affaldskode-nr.: 07069900

Det anbefales at tømme beholdere helt inden bortskaffelse. Tomme
beholdere afleveres på godkendt modtagestation.

14. Transportoplysninger

GGVS/ADR : Ikke faregods iflg. transportbestemmelserne
ADNR/ADN : Ikke faregods iflg. transportbestemmelserne
GGVE/RID : Ikke faregods iflg. transportbestemmelserne
UN : Ikke faregods iflg. transportbestemmelserne
IATA/DGR : Ikke faregods iflg. transportbestemmelserne
GGVSø/IMDG : Ikke faregods iflg. transportbestemmelserne

15. Oplysning om regulering

Deklareation iflg. EU-direktiver:
ikke deklarationspligtigt iflg. Forordningen om farlige stoffer af 26.10.93
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16. Andre oplysninger
Concawe Report 93/56 White oil and waxes summary of 90-day studies
DGMK-Bericht 400-7

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vort nuværende
kendskab og erfarringer, og skal tjene til at beskrive produktet med hensyn
til eventuelle sikkerhedskrav. Oplysningerne udgør dog ikke nogen tilsik-
ring af produktegenskaber.

Udstedt 16.10.1998
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