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daRocol RTD Chlorine free compound
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

PR-nr.: 597370Produktnavn: Rocol RTD Chlorine free compound

Nødtelefon:

Ring til Leverandøren 

/producenten. Åbent i tidsrummet 

8-16.

Leverandør:

Chr. C. Grene A/S

Kobbervej 6

DK-6900  Skjern

Telefon: +45 96808500

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: bija@grene.dk

Producent/Importør:

ITW Chemical Products

Priorsvej 36

DK-8600 Silkeborg

Telefon: 0045 86 82 64 44

Telefax: 0045 86 82 64 64

Industri- og privatbrug. skærepasta

Anvendelse:

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Kan irritere øjnene og huden. Kontakt med huden kan medføre udtørring.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

CAS-nr: %: Anm.: Note:Kemisk navn: Klassificering:EF-nr.:

Voks15 - 30%

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde eller hvis symptomerne er vedvarende skal læge kontaktes.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved fortsat irritation.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Spil øjet godt op. Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg læge ved 

fortsat irritation.

Hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe. Affedtet hud smøres med fugtighedscreme. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Fremkald IKKE opkastning. Søg læge.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte 

område. Hvis behandling på sygehus skønnes nødvendig, fortsættes skylningen under transporten indtil en læge har 

overtaget behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
Pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, det spreder branden.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Risiko for dannelse af sundhedsskadelige gasser ved brand.

Særlige farer:

Personlige værnemidler:
Brug fuld beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.
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Generelt:

Produktet brænder, hvis det opvarmes kraftigt. Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand. Beholdere med produktet 

fjernes fra det brandtruede område, hvis det kan gøres uden risiko for egen sikkerhed.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Undgå hud og øjenkontakt. Pas på, gulve bliver meget glatte ved spild. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Opsaml spild med ikke brændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i beholdere (se punkt 

13). Opsamles eventuelt med absorptionspude/klude og anbring i beholder. Vask efterfølgende grundigt med vand og 

sæbe. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

Metoder til oprydning:

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe/aerosoler. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før 

spisning, rygning og toiletbesøg. Rygning, indtagelse af mad og drikke bør ikke foregå i arbejdslokaler. Pas på, gulve 

bliver meget glatte ved spild. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Opbevaring:

Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer. Opbevares frostfrit.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der bør være adgang til vand og øjenskyllevand. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe/aerosoler kan åndedrætsværn med 

kombinationsfilter (A2/P2) anvendes.

Beskyttelse af hænder:

Anvend beskyttelseshandsker af nitril, butyl eller lign. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og 

udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Ingen særlige krav.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Pasta

Farve: Rød

Lugt: Svovlagtig

>100 ° CFlammepunkt:

0,97  g/cm³Vægtfylde:

Oxiderende: Nej

Blandbar med vand: Nej

> 200 ° CAntændelsespunkt:

NejVandopløselig:

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Stabilitet:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder.

Forhold, der skal undgås:

Stærke oxidationsmidler.

Materialer, der skal undgås:

Ved høje temperaturer/ brand kan der dannes meget giftige gasser/ dampe/ luftarter af : Kulmonoxid og kuldioxid.

Farlige nedbrydningsprodukter:
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11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Ved normale "brugstemperaturer" er indånding af produktet ikke sandsynlig, da produktet ikke er flygtigt eller forstøves 

under anvendelsen. Kan ved opvarming/ høje temperaturer afgive dampe, som kan virke irriterende.

Huden:

Kan medføre en svag irritation af huden. Kontakt med huden kan medføre udtørring.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse af større mængder kan give forbigående mavesmerter. Indtagelse efterfulgt af opkast, kan medføre kemisk 

betinget lungebetændelse.

Langtidseffekt:

Langvarig eller gentagen hudkontakt kan medføre dermatitis.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Ikke kendt.

Mobilitet:

Produktet er uopløseligt i vand. Da produktet er lettere end vand vil det flyde ovenpå.

Nedbrydelighed:

Ikke kendt.

Akkumulering:

Ikke kendt.

Generelt:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. 

affaldsbekendtgørelsen.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

06.14Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 12 01 12 Brugt voks og fedt

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:15.

Generelt:

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Mærkning: Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets 

klassificeringsbekendtgørelse.

Særlig mærkning: Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

ANDRE OPLYSNINGER:16.

Råd om oplæring/instruktion:

Den erhvervsmæssige bruger skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt 

nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Afsluttende bemærkning:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende 

national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres 

opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende 

regler.

Kilder:
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AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August 2007. At-vejledning C.2.1. Februar 2003. 

Kræftrisikable stoffer og materialer. BEK nr. 329 af 16. maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering, emballering, 

mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005. Listen over farlige 

stoffer. Europaparlamentets forordning nr. 1907/2006: REACH.

Rettelser:

Pkt. 3. Indholdstoffer. Pkt. 15. Mærkning.

Udarbejdet af: HSV Chemtox-Trotters A/S

Sidst revideret af: pbb 


