
 

 

 

 

 

 

 

Leverandørbrugsanvisning 
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Gold Quality Læderfedt
PR-nummer:  
Oprettet den:  06-12-2005 
Revideret den:  06-12-2005 14:53:00 
Initialer:  svj 
Leverandør:  ROC Danmark 
  Ejlbyvej 53 , 5471 Søndersø 
  Telefon:  87 41 66 11  ,  Fax:  87 41 66 13 
 
Anvendelse:  

 
Dybdevirkende vedligeholdelse af læder/lædermøbler  

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.   CAS nr.   Stoffer   Klassificering   w/w%   Note   

8009-03-8 Vaselin 40-70 
Vaselineolie 10-30 
Bivoks 3-10 
Plantesaft 5-10 
Marvolie 3-10 

 
Noter:  

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

3. Fareidentifikation
Fareidentifikation:  
Yderligere 
information:  

Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

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

5. Brandbekæmpelse
Brandbekæmpelse:  Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug 

vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra 
det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Forholdsregler:  Stoffet må ikke kommes i kloakafløb. 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:  Sørg for god arbejdshygiejne. 
Opbevaring:  Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke 

sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn. 
Brandfare og 
opslag:   
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8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forhånd regler 
ved brug:  

Ingen. Ved passende omgang er efterfølgende negativ virkning p.g.a.årelange erfaringer ikke at forvente. 

Åndedrætsværn:  Ikke påkrævet. 
Handsker og 
beskyttelsestøj:   

Ved alm. brug ingen 

Øjenværn:   Ikke påkrævet 
Grænseværdi for 
indholdsstoffer:   

Vaselin :   ppm   mg/m3   
Destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin- :   ppm   mg/m3   

Kontrolmetoder:   

9. Fysiske / Kemiske egenskaber
Egenskaber:  Udseende:Fast creme  

Lugt:Let af plantesaft og bivoks  
PH:Neutral  
Smeltepunkt:49  
Massefylde:830gr./cm3  
Opløselighed i vand:Nej  
Flammepunkt:212 C  
Selvantændelighed:  
Damptryk:(20 C): 0,1 mbar  

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:  Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Undgå sollys eller temperaturer over 

50 °C. 

11. Toksikologiske oplysninger ( sundhedsfarlige egenskaber )

Akut   
Indånding:  Der er ingen farlige dampe over produktet. 
Indtagelse:  Indtagelse kan give ubehag. 
Hudkontakt:   Efter årelange erfaringer med stoffet kendes ingen negative reaktioner. 
Øjenkontakt:  Kan fremkalde irritation af øjet. 
 
Langtidsvirkninger 
  
Overfølsomhed:  Ingen kendte. 
Langtidsvirkning:  Ingen kendte negative 
Nervesystem:  
Kræft:  
Reproduktion:  

12. Miljøoplysninger
Akkumulering:  
Miljøoplysninger:  Undgå udslip til kloak eller overfladevand. 
Mobilitet:  Produktet har lav mobilitet i jord. 
Nedbrydelighed:  Vurderes som ikke let biologisk nedbrydeligt, dog er det potentielt nedbrydeligt. 
Økotoksicitet:  Stoffet må ikke ukontroleret udledes i miljøet. 
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13. Bortskaffelse
Affaldsgrupper:  
Bortskaffelse:  Det anbefales at tømme dåsen inden bortskaffelse. Bortskaffes med dagrenovationen. 

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:  

 
Vaselin , Vaselineolie , Bivoks , Plantesaft , Marvolie 

Anden mærkning:  Ingen. 
Mal-Kode:  
Anvendelses 
begrænsninger:  

Ingen 

Uddannelse:  Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en 
forudsætning. 

16. Andre oplysninger
Branche:  Lædervedligeholdelse 
Emballage:  230ml.-500ml.- 1 L.- 3 L. - 5 L. 
Andvendte kilder:  
Særlige regler:  
Øvrige 
oplysninger:  

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om 
produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). 

Ordlyd af R-
sætninger i pkt. 
2:  
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