
Miljø, omtanke og sund fornuft – uden merpris 

OLIESUG ApS 
Naverland 2, 16. sal, DK-2600 Glostrup
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Sikkerhedsdatablad 
jnf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. Juni 1995 

1. Identifikation af materialet og
fremstiller, leverandør eller importør, 
Produktnavn
Leverandør

Information: 

OLIESUG® Gran Sorb granulat
OLIESUG® ApS 

Beskrivelse: 
Granulat til opsamling af oliespild. 
Artikelnummer: 78083
Kontakt: se bundtekst 

2. Sammensætning/oplysning om
indholdsstoffer

Ingredienser: 
100 % naturfibre Papir

< 4,0 % vand

Beskrivelse: 
100 % genanvendt fra affalds papir

3. Fareidentifikation Ingen særlige 

4. Førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælps procedure: 
Vask eksponeret område med vand og sæbe 
Fjern fra forurenet område til frisk luft 
Anvend passende førstehjælpsbehandling, hvis 
det er nødvendigt 
Fremkald ikke opkastning. Fortynd indholdet i 
maven med 3-4 glas mælk eller vand 

5. Brandbekæmpelse Velegnede slukningskilder: 
Vand, pulver Antændelsespunkt ca. 220 Co

6. Forholdsregler over for udslip ved 
uheld

Ingen særlige Spildet opsamles. Produktet er en del af 
forholdsreglerne. 

7. Håndtering og opbevaring Ingen særlige Opbevares produktet indendørs 
forsvarligt i lukket beholder, nedbrydes 
produktet ikke. 

8. Eksponeringskontrol/personlige
værnemidler

Øjne:  
ANSI Godkendte sikkerhedsbriller 
Hudbeskyttelse: Ingen brug evt. 
handsker
Åndedrætsværn: Støvmaske 

9. Fysisk-kemiske egenskaber Udseende: Hårdt presset granulat 
Farve: Grå-brunlig 
Duft: Papirduft 
Massefylde: ca. 54,4 grm/liter

Løs fast stof 

I åbnet emballage jnf. punkt 7. 

10. Stabilitet og reaktivitet Må ikke bruges til stærke syrer 

11. Toksikologiske oplysninger
(sundhedsfarlige egenskaber)

Ingen særlige Indeholder ikke silikater. 

12. Miljøoplysninger 100 % biologisk nedbrydeligt Ingen bio akkumulering. 

13. Bortskaffelse Produktet kan bortskaffes ved forbrænding. 
Ingen deponiafgift jnf. punkt 12. 

Alt efter den absorberede væske følges 
gældende regler for den absorberede 
væske hos den lokale myndighed eller 
affaldsmodtager 

14. Transportoplysninger Ingen særlige Ikke omfattet af transportregler. 

PH 7,0 til 7,6 i vand

FIFRA Status: 40 CFR 180.950
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15. Oplysninger om regulering Må ikke anvendes til opsamling af salpetersyre 
jnf. punkt 10. 

Ikke omfattet af klassificeringsregler. 

16. Andre oplysninger Anvendelse: 
Produktet anvendes til opsamling af oliespild, 
fedtstoffer, kemikalier, maling og lakker. 

Emballage: 
Plastsække sække med 13,7 Kg komprimeret
granulat. 

Brugsanvisning: 
Produktet udlægges direkte på spildet, kan 
også udlægges forebyggende inden spild. 
Opsuger og binder spildet på få minutter og er 
først mættet når produktet har fået en mørk 
farve. Kan anvendes flere gange indtil det er 
helt mættet. Fremstillet af 100% genanvendt 
naturlig cellulosefiber og absorberer væsker 
lige fra olie og opløsningsmidler til vand og ikke 
-aggressive kemikalier.

Der kræves ingen uddannelse i brugen af 
produktet. 

Udarbejdet 15. august 2021




