
 

 

 

 

 

 

 

Leverandørbrugsanvisning 
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Læderhærdemiddel
PR-nummer:  771500 
Oprettet den:  24-09-2006 
Revideret den:  31-05-2007 08:43:00 
Initialer:  svj 
Leverandør:  ROC Danmark ApS 
  Ejlbyvej 53 , 5471 Søndersø 
  Telefon:  87 41 66 11  ,  Fax:  87 41 66 13 
 
Anvendelse:  

 
Afstivning af læder   

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.   CAS nr.   Stoffer   Klassificering   w/w%   Note   
200-578-6 64-17-5 Ethanol F;R11 65 
200-661-7 67-63-0 Propan-2-ol F;R11 Xi;R36 R67 7 

Shellak 25-30 
 
Noter:  

 
  

3. Fareidentifikation
Fareidentifikation:  Meget brandfarlig.(R11)  
Yderligere 
information:  

Produktet brandfarligt og kan ved brug danne brandbare/eksplosive dampluftblandinger. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:  Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. 
Indtagelse:  Skyl munden grundigt og drik meget vand eller mælk. Søg læge hvis en større mængde er indtaget. 
Hud:   Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe el. et mildt vaskemiddel og vand. 
Øjne:  Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. 

Søg læge ved fortsat irritation. 
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. Undgå indånding af 
dampe og røggasser - søg frisk luft. Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulv.m.v. 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Forholdsregler:  Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Rygning og brug af åben ild forbudt. Ved større 

forbrug sørg for god udluftning. 

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering:  Undgå opvarmning, gnister og åben ild. Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå at indånde 

dampene. Ved vedvarende brug-ventiler godt. 
Opbevaring:  Opbevares på et køligt og ventileret sted i lukkede beholdere. Hold beholdere tæt lukkede. 
Brandfare og 
opslag:   

Oplagring skal ske i overensstemmelse med de lokale forskrifter for stedlig brandmyndighed. Brandfarlig 
væske, klasse l-2. 
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8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forhånd regler 
ved brug:  

Ved utilstrækkelig udluftning skal arbejdet foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning 
eller lokaludsugning). Der skal være adgang til vand og øjenskyller. 

Åndedrætsværn:  Ikke påkrævet ved tilstrækkelig udluftning. Ved kontakt/arbejde i 1 -4 timer anvend åndedrætsværn med 
filter A(brunt) 

Handsker og 
beskyttelsestøj:   

Beskyttelseshandsker må anvendes ved risiko for direkte kontakt. Brug beskyttelseshandsker af 
Neoprengummi, polyethylen ved udsættelse 1 -4 timer. 

Øjenværn:   Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. 
Grænseværdi for 
indholdsstoffer:   

Ethanol : 1000  ppm 1900  mg/m3   
Propan-2-ol : 200  ppm 490  mg/m3   

Kontrolmetoder:   

9. Fysiske / Kemiske egenskaber
Egenskaber:  Udseende:Forsk.farver, flydende  

Lugt:Let stikkende  
Densitet(g/ml): 0,790  
Opløselighed i vand:Letopløseligt i vand.  
Flammepunkt:C 12  
Selvantændelighed:C >350  
Eksplosionsgrænse(%): 3,5 -19  
Flygtighed: Meget letflygtig.  
Fordampningshastighed: 8,3 

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:  Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Undgå opvarmning og kontakt med 

antændelseskilder. Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan 
danne eksplosive blandinger med luft. 

11. Toksikologiske oplysninger ( sundhedsfarlige egenskaber )

Akut   
Indånding:  Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje. 
Indtagelse:  Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. 
Hudkontakt:   Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Toksisk dosis, LD 50: 

>20 000 mg/kg(hud kanin) 
Øjenkontakt:  Stænk og dampe kan fremkalde irritation af øjet. 
 
Langtidsvirkninger 
  
Overfølsomhed:  Ingen kendte 
Langtidsvirkning:  Toksikologiske data: LC50 Indånding. Rotte. 20000ppm(10h)(ethanol  

: LC50 Indånding. Rotte. 38 mg/l(10h)(ethanol) 
Nervesystem:  
Kræft:  
Reproduktion:  

12. Miljøoplysninger
Akkumulering:  Bioakkumulerer ikke 
Miljøoplysninger:  Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 
Mobilitet:  Produktet har lav mobilitet i jord. 
Nedbrydelighed:  Produktet er let nedbrydeligt i vandmiljøet. (OECD ?) 
Økotoksicitet:  
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13. Bortskaffelse
Affaldsgrupper:  Kemikalieaffaldsgruppe :>125 ml Håndteres som farligt. 20 01 13 Opløsningsmidler 
Bortskaffelse:  Generelt/oprydning: Affald skal bortskaffes efter reglerne om kemikalieaffald. 

14. Transportoplysninger
Generelt:   Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på 

vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG ect 
   

ADR / RID 
1170 ETHANOL, OPLØSNING (ETHYLALKOHOL, OPLØSNING)  
Klassifikation : 3, F1, II  
Fareseddel : 3 Farenummer : 33  
   
IMDG 
1170 ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)  
Klasse : 3 Pakkegruppe : II  
Fareseddel : 3 EmS : F-E, S-D   

Transportoplysninger:  
Yderligere info:  

15. Oplysninger om regulering
Faresymbol og 
betegnelse:  

F Meget brandfarlig     

 
R-sætninger:  Meget brandfarlig.(R11)  
S-sætninger:  Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.(S16)  

Emballagen skal holdes tæt lukket.(S7)  
 
Indeholder:  

 
Ethanol , Propan-2-ol , Shellak 

Anden mærkning:  Kodenummer: (1993): 2-1 
Mal-Kode:  
Anvendelses 
begrænsninger:  
Uddannelse:  Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en 

forudsætning. 

16. Andre oplysninger
Branche:  Lædervareproduktion og trævarer. 
Emballage:  250ml-500ml-1l-5l.-25l. 
Andvendte kilder:  Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave. Justitsministeriets bekendtgørelse 

om brandfarlige væsker, 161/1985. 
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:  

Meget brandfarlig.(R11) 
Irriterer øjnene.(R36) 
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.(R67) 
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