
 

 

 

 
 

 
OLIESUG ApS 

Naverland 2, 16. sal, DK-2600 Glostrup 
Telefon +45 29 27 08 18 

info@oliesug.nu, www.oliesug.nu 

Sikkerhedsdatablad 
jnf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. Juni 1995 

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

Information: 
 
OLIESUG® MULTISORB Abso´net 
OLIESUG® ApS 

Beskrivelse: 
Granulat til opsamling af oliespild. 
Artikelnavn: MULTISORB Abso´net 
Kontakt: se bundtekst 

2. Sammensætning/oplysning om 
indholdsstoffer 

Ingredienser: 
Lermineraler og krystalliseret silica   
Produktet er ikke klassificeret som farligt i 
henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008. 

Beskrivelse: 
Produktet kan støve lidt ved brug 

3. Fareidentifikation Ingen særlige  

4. Førstehjælpsforanstaltninger I tilfælde af indånding:  
Tillad hvile i et godt ventileret område, 
hvis høj koncentration indåndes og 
der opstår irritation eller ubehag. Kontakt 
læge hvis irritation varer ved. 
I tilfælde af hudkontakt: Vask med mild 
sæbe og vand og skyl med rigeligt vand. 
Ved kontakt med øjnene: Skyl med rigeligt 
vand. Søg læge, hvis irritationen 
fortsætter. 
Ved indtagelse: Symptomatisk behandling 
og søg læge ved længerevarende 
ubehag. 
 

 

5. Brandbekæmpelse Velegnede slukningskilder: 
Vand, pulver, sand o. lign. 

 
 

6. Forholdsregler over for udslip ved 
uheld 

Produktet er ikke klassificeret som farligt 
for miljøet. Undgå ethvert udslip så vidt 
muligt. 

Produktet anvendes til opsamling af olie og 
kemikalie spild. 

7. Håndtering og opbevaring Undgå kontakt med øjne, hud eller tøj.  
Brug værnemidler efter behov. 
Opbevar gerne et tørt sted. 

Opbevares i tæt lukkede beholdere eller 
sække i køligt, tørt og ventileret område. 

8. Eksponeringskontrol/personlige 
værnemidler 

Anvend personlige værnemidler hvis 
støvforekomsten er høj. 

 

9. Fysisk-kemiske egenskaber 
 
 

 

Udseende: groft korn str. 0,6-3,4 mm 
Farve: grå-cremefarvet 
Duft: ingen lugt 
Produktet er ”tested oilbinder type IIIR” 
som er tyske officielle DEKRA type IIIR-
godkendelse, for dens brug på veje og 
motorveje i deres nationale vejnet. 

  
 
 
 

10. Stabilitet og reaktivitet Må ikke bruges til opsamling af syre  

11. Toksikologiske oplysninger 
(sundhedsfarlige egenskaber) 

Ingen særlige  

12. Miljøoplysninger Ingen særlige, se punkt 7,   

13. Bortskaffelse Alt efter den absorberede væske følges de 
for tiden gældende regler for den 
absorberede væske. 

Produktet er ikke brandbart 

14. Transportoplysninger Ingen særlige Ikke omfattet af transportregler. 

15. Oplysninger om regulering Må ikke anvendes til opsamling af syre jvf. 
punkt 10. 

Ikke omfattet af klassificeringsregler. 

16. Andre oplysninger Anvendelse: 
Produktet anvendes til opsamling af 
oliespild, fedtstoffer, kemikalier, farver og 
lakker. 
Emballage: 
Polyætylen sække med 20 kg. 
 

 
Der kræves ingen uddannelse i brugen af 
produktet. 
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Brugsanvisning: 
Produktet udlægges direkte på spildet, kan 
også udlægges forebyggende inden spild. 
Opsuger og binder spildet. 
Produktet nedbryder oliens klæbeeffekt. 

Udarbejdet 24.01.22  


