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1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed
Handelsnavn
Produkttype
Anvendelse
Firmaets identifikation

:
:
:
:

ANDEROL 5220 XEP
Smøremiddel.
Industriel.
ANDEROL BV

Nødtelefon
Navn og funktion på den ansvarlige
person

:39 62 62 21
Steen Qvist e-mail sq@reinhardoil.dk

2 Fareidentifikation
- Kontakt med hud

- Kontakt med øjne
- Indtagelse

: Ved længere tids eller gentagen kontakt med huden vil stoffet fjerne naturligt
tilstedeværende olier. Langvarig eller gentagen kontakt kan bevirke, at huden bliver
tør eller revner.
: At dette materiale vil direkte kontakt med øjnene sandsynligvis virke irriterende.
: Ingen risiko af betydning.

3 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer
Komponenter

: Produktet er ikke farlig.

4 Førstehjælpsforanstaltninger
- Hudkontakt
- Øjenkontakt
- Indtagelse

: Vask huden med mild sæbe og vand.
: Skyl omgående med rigeligt vand.
: Skylle mund.

5 Brandbekæmpelse
- Egnede slukningsmedier

- Uegnede slukningsmedier
Omkredse ilden
Særlige brand procedurer

: Kuldioxid (CO2).
Pulver.
Alkoholskum.
Sand.
: Benyt ikke en tæt vandstrøm.
: Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.
: Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.

6 Forholdsregler ved udslip
Miljøforholdsregler
Oprensningsmetoder

ANDEROL BV

: Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb.
: Opsug spild med inaktive faste stoffer som f.eks. ler eller diatoméjord så hurtigt
som muligt.
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7 Håndtering og opbevaring
Opbevaring
Håndtering

: Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
: Håndteres i overensstemnmelse med god industriel hygiejne og
sikkerhedsprocedurer. Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand
inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
- Haendernebeskyttelse
- Øjenbeskyttelse
- Indtagelse

: Gentagen eller langvarig hudkontakt : brug hansker.
: øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller stænke.
: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

9 Fysisk-kemiske egenskaber
Fysisk tilstand ved 20 °C
Farve
Lugt
Vægtfylde
Viskositet
Flammepunkt [°C]

:
:
:
:
:
:

Flydende.
Gul.
Karakteristisk.
0.90 kg/l @ 15 °C
221.8 cSt @ 40 °C
248

10 Stabilitet og reaktivitet
Farlige reaktioner

: Ingen under normale forhold.

11 Toksikologiske oplysninger
Oplysninger om toksicitet

: Ingen tilgængelige data.

12 Miljøoplysninger
Miljøoplysninger

: Undgå udledning til miljøet.

13 Bortskaffelse
Alment

: Deponeres på en sikker måde i overenssteemmelse med lokale/nationale
bestemmelser.

14 Transportoplysninger
Oplysninger generelt

: Ikke klassificeret.

15 Oplysninger om regulering
Symbol(er)
R-Sætning(er)
S-Sætning(er)

ANDEROL BV

: Ingen.
: Ingen.
: Ingen.
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16 Andre oplysninger
Flere oplysninger

: Danish Working Environment Authority,
The Register of Substances and Materials:
Under construction

Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder EF Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006
ANSVARSFRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog
ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevars,
anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab.
Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader
eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til
brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri
muligvis ikke værre gældende.
Slut på dokumentet

ANDEROL BV
Punterweg 21a 6222 NW Maastricht NETHERLANDS
Tel : +31-(0)433524190
Fax: +31-(0)433524199
r.heffels@anderol-europe.nl

