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1. IDENTIFIKATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY/UNDERTAKING 

UProdukt navn: U Aktivt kul flydende 

 Anvendelse: U Fodertilsætningsstof til dyr   
    
 Leverandør: Diafarm A/S 
   Flegmade 11 E 
   DK-7100  Vejle 
   Danmark  
   Tlf:    +4575828044 
   Fax: + 4575828389     

2. FAREIDENTIFIKATION
      
           Produktet er ikke klassificeret. 

 Mennesker: Ingen kendte

  Miljø:  Produktets farlige egenskaber for miljøet er overvejende begrænset 

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER.

 Produktet indeholder: Demineraliseret vand, konservering, aktivt kul, dispergeringmiddel.  

 %  CAS-No.: EC No.:          Navn:                         
 0-0,1  7631-86-9    231-545-4   Siliciumdioxid 
 <0,1  35285-69-9    252-488-1   Na propyl-4 hydroxybenzoat 
 25-50%  7440-44-0    231-153-3   Aktiv kul 

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

 Indånding: Søg frisk luft. Ved fortsat ubehag, søg læge og medbring denne instruktion  

 Hud kontakt: Vask huden grundigt med sæbe og vand. 
   .  

 Øjen kontakt: Skyl straks med rindende vand, med åbne øjne og fjern evt. kontaktlinser. Ved fortsat 
irritation søg læge. 

 Indtagelse: Drik rigeligt med vand. Kontakt læge ved fortsat ubehag.  
   
________________________________________________________________________________________________ 

5. BRANDBEKÆMPELSE

 Slukningsmidler: Brandslukningsmiddel  vælges under hensyntagen til evt. andre 
kemikalier.  

 Særlige farer: Der frigives ingen farlige stoffer. 

 Beskyttelsesudstyr for                                Bær personligt beskyttelsesudstyr. Følg de generelle forhold for    
 slukningspersonale: arbejdspladsen.  

” Alle intellektuelle rettigheder og oplysninger i dette dokument om formulering, ingrediens 
sammensætning mv. tilhører Diafarm. Uautoriseret kopiering, udlån mv. af disse informationer er 
forbudt” 

Jørgen Kruuse A/S                    Tel:                 +45 7214 1511 
Havretoften 4                             Fax:                +45 7214 1600 
5550 Langeskov                        Nødtelefon:    112 
e-mail: info@kruuse.com           Giftlinien:       8212 1212 
http://www.kruuse.com 
 

Vare nr.:  310380 
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6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

 Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Følg sikkerhedsreglerne beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. 
    Personlig beskyttelse; se afsnit 8.  

 Miljøbeskyttelsesforanstaltniger: Ingen særlige forholdsregler. 

 Metoder til oprydning:  Spild opsamles i tætte beholdere.  Bortskaffelse af affald; se afsnit 13.  

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

 Håndtering: Overhold god omgang med kemikalier. Undgå længerevarende eller 
gentagen kontakt med produktet. 

 Tekniske forholdsregler:  Hold arbejdspladsen ren. 

 Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen specielle sikkerhedsregler. 

 Opbevaringsbetingelser: Opbevares i tæt sluttet original emballage. 
                                                                               Adskilt fra fødevarer. 

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

Tekniske foranstaltninger: Sørg for ventilation.

 Personlige værnemidler:  Personlige værnemidler skal vælges I overensstemmelse med  
    Gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af 
    personlige værnemidler. Beskyttelsesbriller/beskyttelseshandsker og  
    særligt arbejdstøj. 

 Hånd beskyttelse: Risiko for kontakt; bær beskyttelseshandsker. 

 Øjen beskyttelse:  Ved risiko for stænk: brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. 

9. FYSISKE – KEMISKE EGENSKABER 

 Udseende: Sort. 

 Lugt: Ingen karakteristisk lugt 

 Opløselighed: Opløselig I vand  

10. STABILITET OG REAKTIVITET

 Stabilitet: Stabil under normale forhold. 

Forhold/materialer, der skal undgåes: Undgå varmepåvirkning. Holdes bort fra stærke oxidationsmidler. 

Nedbrydningsprodukter:   CO2 , CO. 

” Alle intellektuelle rettigheder og oplysninger i dette dokument om formulering, ingrediens 
sammensætning mv. tilhører Diafarm. Uautoriseret kopiering, udlån mv. af disse informationer er 
forbudt” 
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11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

 Indånding: Ingen. 

 Hudkontakt: Kan forårsage let irritation. 

 Øjenkontakt: Ingen 

 Indtagelse: Ingen. 

________________________________________________________________________________________________ 

12. MILJØOPLYSNINGER

 Ingen kendte miljørisiko. 

_________________________________________________________________________________________________  
    

13. BORTSKAFFELSE 

          Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunernes affaldsregulativer. 
   

14. TRANSPORT OPLYSNINGER

Produktet er ikke omfattet af transportreglerne for transport af farligt gods. 

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

 Mærkning: I henhold til informationer fra producenten med hensyn til den kemiske  sammensætning, 
er der ikke pligt til klassifikation eller af produktet. 

  Produktet er ikke omfatter af EU regulativer om klassificering og mærkning af kemiske 
stoffer og materialer. 

 Nationale bestemmelser: Miljøministeriets bekendgørelse nr. 329 af 16.05.2002 om  klassificering, emballering, 
  Mærkning, salg og  opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 

                       Arbejdstilsynets bekendgørelse nr. 292 af 26.04.2001 om arbejde med stoffer og 
                                          materialer (kemiske agenser.) 
    Beskæftigelsesministeriets bekendgørelse nr. 559 af 04.07.2002 om særlige pligter for  

    Fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om   
    arbejdsmiljø med ændringer. 

    Arbejdstilsynets bekendgørelse nr. 239 af 06.04.2005 om unges arbejde. 
    Kommisionenes beslutning 2000/532/EC som ændret ved beslutning 2001/118/EC om 
    udarbejdelse af en liste over affald og farligt  i henhold til kommissionens direktiv 

    75/442/EEC om affald og direktiv 91/689/EEC om farligt affald, med ændringer.  
 ________________________________________________________________________  

16. ANDRE OPLYSNINGER    
Materialet må kun anvendes af personer, som er nøje instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til 
indholdet i denne brugsanvisning. 
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelse og 
er givet under forudsætning af, at produktet under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden  
Specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med 
andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.  

” Alle intellektuelle rettigheder og oplysninger i dette dokument om formulering, ingrediens 
sammensætning mv. tilhører Diafarm. Uautoriseret kopiering, udlån mv. af disse informationer er 
forbudt” 


