
 

Miljø, omtanke og sund fornuft – uden merpris 

  
 

 
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® OIL ONLY SOK 
OLIESUG® ApS 

Beskrivelse: 
Granulat til opsamling af oliespild. 
Artikelnummer: 77658 / 77657 
Kontakt: se bundtekst 

2. Sammensætning/oplysning om 
indholdsstoffer 

Ingredienser: 
89 % naturfibre (cellulose) 
09 % vand 
02 % alun  

Beskrivelse: 
Overskudsproduktion fra nypapirindustrien. 

3. Fareidentifikation Ingen særlige  

4. Førstehjælpsforanstaltninger Lidt støvende (ingen silikater)  

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

 

Antændelsespunkt ca. 260 oC. 

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 forsvarligt i lukket 
beholder, nedbrydes produktet ikke. 

8. Eksponeringskontrol/personlige 
værnemidler 

Ingen særlige  

9. Fysisk-kemiske egenskaber 
 
 

 

Udseende: Fladt granulat 
Farve: Lys brun 
Duft: Svag duft af papir 
Vægtfylde: ca. 100 grm/liter 
PH værdi: 6.5 
Nedbrydningsproces: 3-4 måneder 

Ulden rockwool lignende granulat. 
 
 
 
 
I åbnet emballage jnf. punkt 7. 

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

Anvend sand i stedet. 

11. Toksikologiske oplysninger 
(sundhedsfarlige egenskaber) 

Ingen særlige Indeholder ikke silikater. 

12. Miljøoplysninger 100 % biologisk nedbrydeligt Ingen bio akkumulering. 
Ikke økotoksisk overfor fisk m.v. 
<1 % aske ved afbrænding. 

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

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

14. Transportoplysninger Ingen særlige Ikke omfattet af transportregler. 

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 og 
inddæmning af olier, olieholdige 
emulsioner og fedtstoffer. Produktet suger 
ikke vand. Velegnet i et hvert kystnært 
beredskab. 
Emballage: 
Papkasse med 10 stk. af 1,2 meter / 5 stk. 
af 3,0 meter længde 
Brugsanvisning: 
Produktet udlægges direkte omkring 
spildet, kan også udlægges forebyggende 
inden spild. Opsuger og binder spildet på 
få minutter og selvom det er fuldt mættet 
kan produktet fortsat flyde. Kan anvendes 
flere gange indtil det er helt mættet. 
Produktet nedbryder oliens klæbeeffekt og 
det mættede produkt hæfter ikke på 
redskaber eller værktøj. 

 
Der kræves ingen uddannelse i brugen af 
produktet. 

Udarbejdet 25. januar 2011 revideret 

 


