
 

Leverandørbrugsanvisning 

1.   Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren 

         Identifikation af stoffet eller materialet: 

       Massageolie 
         Identifikation af producenten: 
          Kemex A/S 
          Mads Clausens Vej 1          Tlf.: 86 80 05 33 
          8600 Silkeborg                     Fax: 86 80 06 19 

         Nødtelefon:                       86 80 05 33 
 

2.     Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 
           Paraffinum liquidum, Petrolatum, polysorbate-20, paraffin 

 

3.     Fareidentifikation 
           Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ. 
 

4.    Førstehjælpsforanstaltninger 
         Indånding: 
         Ikke farlig under normale omstendigheder. 

         Hud: 
          Ikke farlig under normale omstendigheder. 

         Øjne: 
         Skyl grundigt med vand eller øjenskyllevæske i mindst 15 min.. Evt. kontaktlinser fjernes. Kontakt  
          Læge ved fortsat irritation. Medbring denne brugsanvisning.    

         Indtagelse: 
        Skyl  straks munden grundigt og drik rigeligt med vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning.  Ved          
         Ubehag kontaktes læge. Medbring denne brugsanvisning.                     

5.    Brandbekæmpelse 
       Forholdsregler ved brand: 
         Giftige dampe kan udvikle sig ved brand- brug åndedrætsværn. 

         Slukningsmiddeler: 
         Pulver, vandtåge. 
 

6.    Forholdsregler over for udslip ved uhæld 
         Personlig beskyttelse: 
          Ikke relevant 

         Miljøbeskyttelse: 
          Må ikke komme i kloarkken. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip af større mængder til 
          Omgivelserne. 

          Metoder til oprydning: 
          Tørres op med f.eks. klud eller papir. opsamles i egnede beholder. Videre håndtering af større mængder spild: 
          Se punkt 13. 

         
 

7.   Håndtering og opbevaring 
        Opbevaring: 
        Opbevares ved almindelig stue temperatur. Undgå frost og kraftig opvarmning. 
 

8.    Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler 



         Forholdsregler ved brug: 
          Ingen særlige 

         Personlige værnemidler: 
          Ikke relevant 

         Hud: 
         Ikke relevant 

        Øjne: 
        Normalt ikke nødvendige 
 

9.     Fysiske-kemiske egenskaber 
           Udseende: 
           Olie 

           Lugt: 
           Ingen 

           pH: 
           - 
          Vægtfylde g/ml v/20 ºC: 
           0,85 

 

10.   Stabilitet og reaktivitet 
            Stabilitet: 
            Stabilt 

            Forhold der skal undgås: 
             Materialet er brandbart. 

            Materialer der skal undgås: 
            Stærke oxidationsmideler. 

            Farlige nedbrydningsprodukter: 
             Kuldioxid og kuloxid. 

 

11.   Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 
           Korttidsvirkninger 
           Ikke relevant 

           Hud: 
           Ingen kendte 

           Øjne: 
           Kan give øjenirritation 

           Indtagelse: 
           Indtagelse af større mængder kan medføre utilpashed. 

           Langtidsvirkninger: 
            Ingen kendte langtidsvirkninger 

 

12.   Miljøoplysninger 
            Mobilitet:                                                             - 
            Nedbrydelighed:                                                 - 
            Akkumolering:                                                     - 
            Korttids- og langtidsvirkninger i miljøet:       - 
            Andre skadelige virkninger:                              - 

13.    Bortskaffelse 
             Affald: 
             Større mængder affald bortskaffes via Kommunekemi eller kommunal modtagerstation. 

 

 

 



 

 

14.   Transportoplysninger 
            ADR: -                               UN: -                       Ikke omfattet af transportreglerne 
 

15.   Oplysninger om regulering 
           EF-nr.:  -                       PR-nr.:  -                                Faresymbol: Intet 
 
          R og S-sætninger 
          Det er vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse 
 
          Anvendelsesbegrænsning: 
          Ingen særlige anvendelsesbegrænsninger 
          Krav om særlig uddannelse: 
          Ingen særlige, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning. 
         

16.   Andre oplysninger 
           Anvendelse: 
           Produktet er en hudplejecreme 

 
          Udgave:    1                   Dato:      1.juli 2003 
          Denne information er baseret på vores nuværende viden og drejer sig om produktet i den tilstand, det er leveret.    

 


