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1. Identifikation og firmanavn af produktet: 

Handelsnavn:  Allround fedt 

Producent/leverandør:  Van Bokhoven Radsportgrosshandel 

   Schachenstr. 11 

   D-88267 Vogt 

   Tel.  +49 7529 9743 0 

   Fax. +49 7529 9743 20 

   Kontaktperson: Georg Bucher (E-Mail: info@bokhoven.de)  

   Nødtelefon nummer: +49 7529 9743 0 (hverdag 8.30 – 16.30) 

2. Mulig fare: 

Med de foreliggende oplysninger er der intet farligt stof i produktet ifølge ChemG i henhold til 

GefStoffV. 

Farebetegnelse: Retningslinje 67/548/EWG ifølge 1999/45/EU 

  Forordning (EU) nr. 1272/2008 (GHS) 

3. Sammensætning og oplysning om indholdsstoffer: Intet farligt materiale indhold i produktet. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger: 

Generel information: Ved forekomst af symptomer eller i tvivlstilfælde søg lægehjælp. Ved 

bevidstløshed ingen blokering af munden. Yderligere henvises til ”toksikologiske oplysninger” afsnit 

11 . 

Ved kontakt med hud: Forurenet tøj fjernes straks. Vask med vand og sæbe og skyl efter. 

Ved kontakt med øjne: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl rigeligt med vand (10-15 min.). Søg 

herefter læge. 

Ved indtagelse via mund: Drik rigeligt med vand. Søg læge og forhold dem rolig. 

5. Foranstaltninger til brandbekæmpelse:  

Egnet slukningsmiddel: Skum (alkohol resistent), kuldioxid, pulver, forstøvet vand. 

Af sikkerhedsmæssige grunde uegnet som slukningsmiddel: Kraftig vandstråle. 

Særlige farer ved stoffet eller produktet, dets forbrændingsprodukter eller opstående gasser: 

undgå indånding af brandgasser. 

Specielt beskyttelsesudstyr til brandbekæmpelse: Kræver ingen særlige forholdsregler. 

Yderligere instruktioner: Den udsatte beholder afkøles med vand i tilfælde af brand. 
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6. Foranstaltninger ved udslip: 

Personlige sikkerhedsforanstaltninger: følg sikkerhedsforanstaltninger (se afsnit 7 og 8). 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Ved forurening af floder og søer eller kloakker gælder 

pågældende lokal lovgivning og kontakt de relevante og kompetente myndigheder. 

Procedurer for rengøring/fjernelse: Aftørring eller brug af absorberende materialer (sand, kattegrus 

etc.) og bortskaffelse. Skylles væk. 

7. Håndtering og opbevaring:  

Råd om sikker håndtering: Undgå at spise, drikke og ryge under arbejde med produktet. Følge de 

lovmæssige og sikkerhedsmæssige forskrifter. 

Krav til lagerrum eller beholder: Hold beholderen tæt lukket og tørt. 

Opbevaringsbetingelser: Holdes væk fra stærk syre og alkaliske materialer samt oxidationsmidler. 

Yderligere oplysninger om lagerbetingelser: Opbevares altid i beholdere, der svarer til den 

oprindelige. Følg venligst anvisningerne på etiketten. Beskyttes mod varme og direkte sol. 

Lagerklasse VCI: 10 

8. Eksponeringsgrænse og personlige værnemidler: 

Yderligere oplysninger om konstruktion af tekniske systemer: kræves ingen særlige forholdsregler. 

Opmærksomhed på grænseværdierne: 

Oplysninger af grænseværdien for arbejdsmiljø i henhold til RCP-metode efter TRGS 900 (D) 

Specifikation:  Beregnet RCP-arbejdsmiljø grænseværdi (D) 

Værdi:  Ikke relevant 

Personligt beskyttelsesudstyr: 

Åndedrætsværn: Nej, men undgå så vidt det er muligt at indånde dampene. 

Øjenbeskyttelse: Kræves ingen særlige forholdsregler. 

9. Fysiske og kemiske egenskaber: 

Sikkerhedsrelevant data: 

Beholdertilstand:    Solid (fast) 

Lugt:     Typebestemt 

Farve:     Grøn 

Kogepunkt/-område:  (1013 hpa) > 300 grader c. 

Flammepunkt:   > 200 grader c. 

Tæthed:  (20 grader c.) ca. 0,9 g/cm3 

H2O-opløslighed:  (20 grader c.)  Ikke opløseligt 

Viskositet:  (20 grader c.)  Ikke brugbar 
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10. Stabilitet og reaktivitet:  

Forhold der skal undgås: Ved at anvende de beskrevne forskrifter (se afsnit 7).  

Materialer der skal undgås: Holdes væk fra stærk syre og alkaliske materialer samt oxidationsmidler 

for at undgå exoterme reaktioner. 

Farlige nedbrydningsprodukter: Når ikke kogepunktet. 

11. Toksikologiske oplysninger: Der er ingen oplysninger om udarbejdelsen til rådighed. Den 

toksikologiske klassificering af produktet blev foretaget på grund af resultaterne fra beregningen af 

det generelle direktiv (1999/45/EU). Dette produkt, kan sundhedsskadelige virkninger, under 

hensyntagen til de arbejdsmedicinske foranstaltninger ikke forventes med den påtænkte 

anvendelse. 

12. Miljøoplysninger: Må ikke udledes urenset i kloak og vand og må ikke opbevares på offentlige 

depoter. 

13. Instruktioner for bortskaffelse: Bortskaffelse af affald i overensstemmelse med bortskaffelsesloven. 

14. Oplysninger vedr. transport: Landtransport ADR/RID 

Klassificering: Ikke farligt gods i henhold til ADR/RID 

Oplysninger vedr. Søtransport IMDG/GGVSee 

Klassificering: Ikke farligt gods i henhold til IMDG 

Oplysninger vedr. Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR 

Klassificering: Ikke farligt gods i henhold til IATA 

Yderligere oplysninger til transport: Ingen 

15. Forskrifter: Produktet ifølge vores oplysninger ikke farligt stof ifølge ChemG i henhold til GefStoffV. 

Forordning (EU) nr. 1272/2008 (GHS) 

Klassificering 

Fareklasser og farekategorier 

Nationale forskrifter: Vandfareklasse Klasse: - Ifølge VwVwS  

16. Andre oplysninger: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad opfylder nationale og EU-

lovgivningen. Men de givne arbejdsvilkår for brugeren er uden for vores kendskab og kontrol. 

Brugeren er ansvarlig for overholdelse af alle nødvendige lovbestemmelser. 

Relevante ændringer: 1. Farligt indhold i produktet – 15. Særlig mærkning af visse præparater. 

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden, men garanterer ikke specifikke produktegenskaber og 

stifter heller ikke en retsgyldig kontraktligt retsforhold.  


