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Leverandørbrugsanvisning
Leather Cleaner

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
PR-nummer:
Oprettet den:
Revideret den:
Initialer:
Leverandør:

22-08-2005
08-05-2006 14:39:00
svj

ROC Danmark
Ejlbyvej 53 , 5471 Søndersø
Telefon: 87 41 66 11 , Fax: 87 41 66 13

Anvendelse:

Skånsom rengøring af Læder/møbler/sko-kondi&sikkerheds, skindbeklædning & kunstlæder.

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.
200-661-7

CAS nr.
67-63-0

Stoffer
Propan-2-ol

Klassificering
F;R11 Xi;R36 R67

Noter:

Blanding af amphoteren Tensider og vandopløselig Polymeren

w/w%
<3

Note

3. Fareidentifikation
Fareidentifikation:
Yderligere
Ingen risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
information:

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Indtagelse:
Hud:
Øjne:
Forbrænding:
Øvrige
oplysninger:

Ingen risiko ved alm. brug. Ved produktion søg frisk luft.
Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende ubehag og
vis dette sikkerhedsdatablad.
Vask huden med vand og sæbe.
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.

5. Brandbekæmpelse
Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Forholdsregler:

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand,
kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for
bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering:
Opbevaring:
Brandfare og
opslag:

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke
sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
Ingen særlige foranstaltninger
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8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forhånd regler
ved brug:
Åndedrætsværn:
Handsker og
beskyttelsestøj:
Øjenværn:
Grænseværdi for
indholdsstoffer:

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Ikke påkrævet ved almindelig brug.
Ikke påkrævet ved alm. brug. Ved produktion, brug beskyttelseshandsker af PVC .
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Indholdsstoffer:Propan-2-ol : 200 ppm 490 mg/m3 Anmærkning : H
Grænseværdi :
Anmærkninger : <3%

Kontrolmetoder:

9. Fysiske / Kemiske egenskaber
Egenskaber:

Udseende:Flydende &Transparent
Lugt:Let sæbe
PH:10,68
Smeltepunkt:
Massefylde:
Opløselighed i vand: Opløselig
Flammepunkt:Ikke bestemt
Selvantændelighed:Ikke anvendelig
Damptryk: Ikke bestemt

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:

Ingen farlige reaktioner ved vorskriftsmæssig lagring og behandling. Produktet er stabilt ved anvendelse
efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger ( sundhedsfarlige egenskaber )
Akut
Indånding:
Indtagelse:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:

Der er ingen farlige dampe over produktet.
Ikke bestemt
Ikke irriterende.
Længerevarende/vedholdende kontakt kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger
Overfølsomhed:
Langtidsvirkning:
Nervesystem:
Kræft:
Reproduktion:

Ved passende omgang er efterfølgende virkning på grund af årelange erfaringer ikke at forvente
Ingen kendte.
Ingen

12. Miljøoplysninger
Akkumulering:
Produktet ophobes ikke i organismen.
Miljøoplysninger:
Mobilitet:
Nedbrydelighed: >98%
Økotoksicitet:
Produktet indeholder meget ringe mængder miljøfarligt stof.
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13. Bortskaffelse
Affaldsgrupper:
Bortskaffelse:

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald
bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.

14. Transportoplysninger
Generelt:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG

15. Oplysninger om regulering
Faresymbol og
betegnelse:
R-sætninger:
S-sætninger:
Indeholder:
Anden mærkning:
Mal-Kode:
Anvendelses
begrænsninger:
Uddannelse:

Propan-2-ol
Ingen.
Må kun bruges til rengøring af læderprodukter.
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en
forudsætning.

16. Andre oplysninger
Branche:
Emballage:
Andvendte kilder:
Særlige regler:
Øvrige
oplysninger:
Ordlyd af Rsætninger i pkt.
2:

Lædervarebranchen, Rengøringsbranchen,Skobranchen.
150ml & 5l.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om
produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).
Meget brandfarlig.(R11)
Irriterer øjnene.(R36)
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.(R67)
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