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Foodmax Grease CAS S 2 HS

FM GREASE CAS S 2
HS

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Handelsnavn
Produkttype
Firmaets identifikation

Nødtelefon

: Foodmax Grease CAS S 2 HS
: Lubricating Grease
: ReinhardOil.dk ApS
Helleruplund alle 8
2900 Hellerup Denmark
Tel: +45 70 26 70 07
Fax: +45 70 27 70 47
: +45 70 26 70 07 (Daily between 8:00 - 1600)

2 Fareidentifikation
Symptomer der kan opstå ved brug
- Indånding
- Kontakt med hud
- Kontakt med øjne
- Indtagelse

:
:
:
:

Overeksponering af olietåge kan forårsage irritation af luftvejene.
Kan fremkalde hudirritation.
At dette materiale vil direkte kontakt med øjnene sandsynligvis virke let irriterende.
Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare ved indtagelse under forventede
normale brugsbetingelser.

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Komponenter

: Produktet er ikke klassificert som farlig.

4 Førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp
- Indånding
- Hudkontakt
- Øjenkontakt
- Indtagelse

: Indånding af frisk luft skal sikres.
: Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand,
efterfulgt af skylning med varmt vand.
: Skyl omgaende ned rigeligt vand.
: Skylle mund. Ved ildebefindende kontakt læge ; vis etiketten hvis muligt.

5 Brandbekæmpelse
Brandslukningsmidler
Omkredse ilden
Beskyttelse mod brand
Særlige brand procedurer

: Benyt ikke en kraftig vandstråle.
: Al slukke medier kan bruges.
: Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive
åndedrætsværn.
: Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige modforholdsregler
Miljøforholdsregler

ReinhardOil.dk ApS

Helleruplund alle 8 - 2900 Hellerup - Denmark
Tel: +45 70 26 70 07
Fax: +45 70 26 70 47

: Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr.
: Forebyg indstrømning i kloakker og vandløb. Underret myndighederne, hvis der
trænger væske ned i kloakker eller vandløb.
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6 Forholdsregler over for udslip ved uheld /...
Oprensningsmetoder

: Eventuelt spild skal fjernes op så hurtigt som muligt, idet der benyttes et
absorberende materiale til at opsamle spildet. Brug egnede beholdere til
bortskaffelse.

7 Håndtering og opbevaring
Generelt
Opbevaring
Håndtering

: Undgå al unødvendig optagelse.
: Opbevares i et tørt, køligt område. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.
: Sørg for øjeblikkelig fjernelse fra øjne. Vask hænderne og andre udsatte steder
med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Personlige værnemidler
- Åndedrætsværn
- Hudbeskyttelses
- Øjenbeskyttelse
- Indtagelse
Arbejdshygiejne

: Under forventet normale brugsforhold med tilstrækkelig ventilation anbefales ikke
særlig åndedrætsbeskyttelse.
: Handsken.
: øjenbeskyttelse skulle kun være nødvendig, hvor væske kan sprøjte eller stænke.
: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
: Lokal udblæsning eller generel rumventilation skal etableres for at reducere
dampkoncentrationen til et minimum.

9 Fysisk-kemiske egenskaber
Fysisk tilstand ved 20 °C
Farve
Lugt
pH-værdi
Begyndelseskogepunkt [°C]
Vægtfylde @ 20ºC g/ml
Viskositet (Cst@ 40 °C)
Opløselighed i vand
Opløselighed
Flammepunkt [°C]
Antændelsestemperatur [°C]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Smørefedt
Gyldenbrünt.
Karakteristisk
Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.
Ingen tilgængelige data.
0.95-1.05
Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse.
Ubetydelig.
Soluble in organic solvents
>180
Ingen tilgængelige data.

10 Stabilitet og reaktivitet
Bestandighed og reaktionsevne
Farlige dekomponeringsprodukter
Farlige reaktioner

: Stabil under normale forhold.
: Ingen under normale forhold.
: Ingen under normale forhold.

11 Toksikologiske oplysninger
Rotte oral LD 50 [mg/kg]

ReinhardOil.dk ApS

Helleruplund alle 8 - 2900 Hellerup - Denmark
Tel: +45 70 26 70 07
Fax: +45 70 26 70 47

: Ingen tilgængelige data.
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11 Toksikologiske oplysninger /...

12 Miljøoplysninger
LC50-96 timers - fisk [mg/l]

: Ingen tilgængelige data.

13 Forhold vedrørende 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)

: Ingen.
: Ingen.
: Ingen.

16 Andre oplysninger
Flere oplysninger

: Ingen.

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

ReinhardOil.dk ApS

Helleruplund alle 8 - 2900 Hellerup - Denmark
Tel: +45 70 26 70 07
Fax: +45 70 26 70 47

