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Arbejdshygiejnisk Brugsanvisning 
Farécla Marine Leather/ Vinyl Cleaner (643-1) Dato: 12.10.2011 

 
1. IDENTIFIKATION AF STOF /PRÆPARAT OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 
 Produktets navn:  FARECLA Marine Leather/Vinyl Cleaner 
 Producent: Farécla Products Limited 
  Broadmeats, Ware 
  SG12 9HS Hertfordshire 
 Tel: +44 (0)1920 465041 
 e-mail: technical@farecla.com  
 Importør: Baden-Jensen A/S 
 Adresse: Baltorpbakken 16 
 Postnr./By 2750 Ballerup 
 Tlf.nr. 44 66 68 00 
 Telefax: 44 66 60 14 
 Kontaktperson: Anna Grete Boye, Leder af Koldingafd. 
  agb@baden-jensen.dk 
 Tlf.nr.: 75 50 18 04 

 Telefax: 75 50 74 40 
 Rekvirering af datablade: Jytte Schmidt 
  js@baden-jensen.dk  
 Anvendelsesområde: Marinaer/lystfartøjer 
  KUN TIL ERHVERVSMÆSSIGT BRUG 
_________________________________________________________________________________________ 
2. FAREIDENTIFIKATION 
 Anvendelsesbegrænsning:  Ved normalt brug ingen fare.  
 PBT:  Materialet er ikke identificeret som et PBT-materiale 
 Direktiv 1999/45/ EC: Produktet skal ikke klassificeres iht. Direktiv 1999/45/EC 
_________________________________________________________________________________________ 
3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
_________________________________________________________________________________________ 
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
 Generelt:  I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. 
 Indånding: Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft. Søg læge.  
 Øjnene: Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover og skyl straks med vand i mindst 15  
  minutter. Spil øjet godt op.  
 Huden: Forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. 
 Indtagelse: Skyl munden med vand. 
 Forbrænding: Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt,  
  fra det forbrændte område. Hvis lægehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en  
  læge overtager behandlingen. 
_________________________________________________________________________________________ 
5.  BRANDBEKÆMPELSE 
 Produktet er næppe brandbart. Skulle brand opstå slukkes med skum, kulsyre eller pulver. Brug ikke  
 vandstråle, der spreder branden. 
 Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og åndedrætsværn er påkrævet. Brug beskyttelsesdragt for at  
 undgå kontakt med hud og øjne. 
_________________________________________________________________________________________ 
6.  FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD 
 Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.  
 Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Afkøl udsatte, lukkede beholdere med vand. 
 Rens med store mængder vand 
_________________________________________________________________________________________ 
7.  HÅNDTERING OG OPBEVARING 
 Håndtering: Undgå dannelse og spredning af støv. 
 Personlig beskyttelse:  Se afsnit 8. 
 Opbevaring: Opbevares i kølige, godt ventilerede rum. 
_________________________________________________________________________________________  
 
 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 Åndedrætsværn: Brug maske med partikelfilter 
 Beskyttelse af hænder: Brug egnede handsker fx nitril og udskift dem dagligt. Sørg altid for  
  omhyggeligt at vaske hænder inden kontakt med madvarer og efter  
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  arbejdets ophør. 
 Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for at have en øjenskyllestation i nærheden. 
 Beskyttelse af hud: Beskyttelsesdragt 
_________________________________________________________________________________________ 
9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 
 Tilstand:  Flydende 
 Farve:  - 
 Lugt: Næppe lugtbar 
 Opløselig i vand: ja 
 Viskositet: Non-viskøs 
 Vægtfylde: 1,0 
 pH-værdi 8,0 
_________________________________________________________________________________________ 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 
 Stabilitet: Stabil under normale forhold. 
 Forhold, der bør undgås: Varme 

 Materiale at undgå: Stærkt oxiderende midler. Kraftige syrer 
 Sundhedsskadelige produkter: Undgå farlig røg ved brand 
_________________________________________________________________________________________ 
11.TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER  
 Hudkontakt: Der kan forekomme en let grad af irritation af huden. 
 Øjenkontakt: Der kan forekomme irritation og røde øjne. Øjnene kan løbe i vand. 
 Indtagelse: Der kan forekomme irritation i halsen. 
 Indånding: Ingen symptomer. 
_________________________________________________________________________________________ 
12. MILJØOPLYSNINGER 
 Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassifice- 
 ring, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
 Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb. 
_________________________________________________________________________________________ 
13. BORTSKAFFELSE 
 Rester af produktet skal bortskaffes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter. 
_________________________________________________________________________________________ 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER 
 Transport kan finde sted i overensstemmelse med nationale regler eller ADR for vejtransport.  
 RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport. 
 ADR/RID-klasse:        - 
 IMDG-klasse:          - 
 UN-nr.:          - 
 EMS:          - 
_________________________________________________________________________________________ 
15. OPLYSNINGER OM REGULERING 
 Anvendelsesbegrænsninger: 
 - 
 
 Bestemte nationale forskrifter: 
 MAL-kode:      - 
________________________________________________________________________________________ 
16. ANDRE OPLYSNINGER 
 R-sætninger fra afsnit 3: 
  
 Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. 
 Brugerens arbejdsforhold er udenfor vor kontrol. Anvisninger i dette sikkerhedsdatablad er givet under 
 forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat, at anvendelses- 
 begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. 
 Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette 
 sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. 
 Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. 
 
 Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. 


