
Sikkerhedsdatablad
Iht. EF direktiv 91/155/EEC og 93/112EF

(Tridan varenr. 310076)
Produktnavn: LGMT 2 Side 1/4
Sidst revideret: 99-03-29 Udskriftsdato: 99-06-11

SDS-id: GB/IRL/4,0

1. ID for produkt/udfærdigelse og selskab/virksomhed
Produktnavn: LGMT 2
Anvendelse: Universalfedt til industrier/automobiler Dåsestr.:
Leverandør: H.T. MADDOCKS LTD

UPPER BOAT TRADING ESTATE, TREFOREST
MID GLAMORGAN CF37 5BP, UNITED KINGDOM
TELF: +44 1443 842371 – FAX: +44 1443 841158
WWW.EUOROPART.CO.UK  sales@europart.co.uk
I nødstilfælde: +31 297 290390

2. Sammensætning/indholdsdata
Produktet indeholder mineralolie, lithiumsæbe og tilsætningsstoffer
Kemisk navn: CAS-No %: Fareklassificering Noter:
Basisolie – uspecificeret DMSO-indhold < 3%

3. Fare-ID
Mennesker: Vedvarende el. gentagen hudkontakt kan forårsage rødme,

kløe, irritation, eksem/revnedannelse i huden og olieakne.
Miljø: Fedstoffer er generelt til fare for miljøet.

4. Førstehjælp
Indånding: Sørg for frisk luft og hvile. I tilfælde af vedvarende halsirritation

el. hoste: søg lægehjælp og medbring disse instruktioner.
Hudkontakt: Fjern tilsmudset beklædning omgående og rens huden med

rensecreme. Derefter smøres med en fed creme. I tilfælde af
udslet, sår, el. andre hudproblemer: søg lægehjælp og med-
bring disse instruktioner.

Øjenkontakt: Skyl omgående med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser og træk øjenlågene godt tilbage. Hvis
irritationen fortsætter: søg lægehjælp og medbring disse in-
struktioner.

Indtagelse: Skyl omgående munden og drik rigeligt med vand. Hold perso-
nen under opsyn v. utilpashed: søg hospitalshjælp og medbring
disse instruktioner. Fremprovoker ikke opkastning. Sker der op-
kastning, hold da hovedet nedad.

5. Forholdsregler ved brandbekæmpelse
Slukningsmedier: Sluk med skum, CO2, tørpulver el. vanddamp. Anvend ikke

vandstråle, da denne vil få ilden til at sprede sig.
Specifikke farer: Farlige dampe kan opstå ved opvarmning og ild.

6. Forholdsregler ved utilsiget spild
Forholdsregler, mennesker: Undgå kontakt med hud og øjne. I tilfælde af spild vær

opmærksom på glatte gulve og overflader. Mht. personlig be-
skyttelse, se pkt. 8

Forholdsregler, miljø: Undgå udledning til afløbssystem, vandløb el. på jord.
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Oprensningsmetoder: Sug spildet op med olie-absorberende materiale. Rengør for-
urenet område med oliefjernende materiale
Mht. affaldsmateriale, se pkt. 13.

7. Håndtering og opbevaring
Beskyttelsesinfo: Undgå vedvarende/længerevarende og gentagen kontakt.

Overhold god industriel hygiejne.
Tekniske foranstaltninger: Arbejdsregler burde minimere kontakt.
Tekniske forholdsregler: Arbejdes der med opvarmet fedt, kan der være behov for

mekanisk ventilation.
Tekniske foranstaltninger v. sikker opbevaring: Ingen specielle forholdsregler.
Betingelser for opbevaring: Opbevaring i kølige og vel-ventilerede omgivelser.

8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse
Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Overhold branchens

eksponeringstolerancer og minimer indåndings-risikoen af
dampe fra opvarmet fedt. Sørg for adgang til badefaciliteter
med sæbe, hudrens og fede cremer.

Kemisk navn: Eksponeringstolerancer: Type: Noter: Referencer:
Oliedampe, mineralsk - 5mg/m3 OES - EH40/99

Åndedrætsudstyr: I tilfælde af utilstrækkelig ventilation eller når produktet er op-
varmet anvendes passende åndedrætsudstyr med gasfilter
(type A2).

Beskyttelse, hænder: Anvend beskyttelseshandsker. Egnede handsker kan anbefa-
les af handskeleverandør.

Beskytelse, øjne: Ved risiko for kontakt: brug sikkerhedsbriller el- ansigtsskærm.
Beskyttelse, hud: Brug forklæde el. beskyttelsestøj v. sprøjt.
Hygiejneforanstaltninger: Fjern beskidt beklædning og vask huden omhyggeligt med

vand og sæbe efter arbejde. Vask beskidt beklædning før brug
igen.

9. Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende: rød/brun pasta/masse
Lugt: olielugt
pH: ikke relevant
Smeltepunkt: 180°C
Kogepunkt: ikke oplyst
Antændelsestemperatur: > 150°C
Eksplosive egenskaber: Ikke oplyst
Relativ tæthed: < 1,00
Opløselighed: uopløselig i vand

10. Stabilitet og reaktionsevne
Stabilitet. Stabil under normale temperaturforhold.



Sikkerhedsdatablad
Iht. EF direktiv 91/155/EEC og 93/112EF

(Tridan varenr. 310076)
Produktnavn: LGMT 2 Side 3/4
Sidst revideret: 99-03-29 Udskriftsdato: 99-06-11

SDS-id: GB/IRL/4,0

Forhold/undgå materialer: Undgå varmeeksponering og kontakt til stærkt oxide-
rende materialer.

Farlige opløsningsmidler: Ved opvarmning og ild kan der opstå farlige dampe.

11. Toksikologisk data
Indånding: Ikke relevant ved normal stuetemperatur. Indånding af olietåge

eller –dampe dannet ved opvarmning af produktet vil skabe irri-
tation i åndedrætssystemet og forårsage hosten.

Hudkontakt: Vedvarende eller hyppig kontakt kan forårsage rødme, kløe,
irritation, eksem/revnedannelse og olieakne.

Øjenkontakt: Direkte kontakt kan medføre irritation.
Indtagelse: Ikke sandsynlig pga. af produktets form, men produktet kan

skabe irritation og utilpashed.

12. Økologisk data:
Mobilitet: Produktet er uopløselig i vand.
Nedbrydelighed: Produktet nedbrydes langsomt.
Økotoksicitet: Produktet  kan være miljøskadelig.

13. Bortskaffelse
Bortskaffelse af affald og restmateriale sker iht. myndighedernes krav.
Affaldsrester FWC-kode 13 02 02
Beskidt emballage Bortskaffes på samme måde som affaldsrester.

14. Transport-data
Produktet er ikke omfattet af internationale regler ang. transport af farlige produkter
(IMDG, IATA, ADR/RID)

15. Data om Forordninger/Bestemmelser
Mærkning: Pba. data fra producenten mht. kemisk sammensætning af pro-

duktet har en bedømmelse af Dansk Toksikologisk Center vist,
at der iht. EF direktiv 67/548/EF og 88/379/EF ikke er behov for
klassificering og mærkning.

Nationale bestemmelser: EF direktiv 67/548/EF for farlige materialer og 88/379/EF
for farlige præparater (op til og inkl. den 23. ændring).
Loven om kemikalier (fare-oplysninger  og transport-embal-
lage) 1994, med ændringer 1996 (SI1996/1092), 1996 (SI
1908/106) og 1999 (SI 1999/197).
Industrielle eksponeringstolerancer EH 40/98 fra Sundheds-
styrelsen.
SI 819: Loven om affaldsafhentning –og bortskaffelse fra 1988.

16. Øvrige data
Bruger skal instrueres i korrekt arbejdsbrug og gøres bekendt med indholdet af
disse instruktioner.
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Oplysningerne i dette datablad repræsenterer vore seneste data og er efter vores
bedste overbevisning præcise mht. korrekt håndtering af dette produkt under normale
forhold og i overensstemmelse med anvendelsen beskrevet på emballagen og/eller
den medfølgende tekniske litteratur. Al anden anvendelse af produktet, som indebæ-
rer brug af produktet sammen med andre produkter el. anden fremgangsmåde er på
brugers eget ansvar.


