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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline Rensevæske 
 

 

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 
 

Produktnavn  Nymoline rensevæske 

 

Beskrivelse  Specialprodukt 

 

Leverandør  Nymann Kemi A/S 

   Nyhåbsvej 2 

   8560 Kolind 

   Tlf.: 86 39 18 00  

   Fax: 86 39 15 74 

 

 

2. Fareidentifikationer.  
 

Produktklassificering  SUNDHEDSSKADELIG 

 

Akutte følger ved eksponering til mennesker 

Indånding  Dampe eller tåge kan fremkalde irritation i næse og hals, samt 

forårsage hovedpine, kvalme og døsighed ved unormalt høje 

koncentrationer eller ved påvirkning i dårligt ventilerede eller 

lukkede rum. 

Kontakt med hud og øjne Kortvarig kontakt irriterer ikke huden. Langvarig kontakt, f.eks. 

hvis beklædning vædes med materialet kan forårsage hudaffedtning 

eller – irritation med lokal rødme samt eventuelt lidt svien.Kan 

forårsage lidt irritation, som viser sig ved midlertidig svien. 

Indtagelse Hvis der er indtaget flere mundfulde, kan der opstå mave- 

 smerter, kvalme og diarré. Indånding kan forekomme 

 under indtagelse eller endog med dødelig udgang. 

 

Kroniske følger ved eksponering til mennesker 

Langtidsvirkninger Pga. produktets affedtende egenskaber kan langvarig  

 eller gentagen kontakt med huden forværre en allerede 

 eksisterende betændelsestilstand (hudlidelse) 

Følger ved eksponering til  

omgivelserne Kan danne en oliefilm, der forårsager iltsvind i vandet og dermed 

have en skadelig effekt på vandmiljøet.   
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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline Rensevæske 
 

 

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer. 
 

Xn R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 

R66  Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 

Petroleum (råolie), hydroafsvovlet Wt: 90%  CAS nr.: 64742-81-0  EC nr.:265-184-9 

Xn R65  Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 

Additiv    Wt: 10% CAS nr.: CBI  EC nr.: CBI 

 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger. 
 

Eksponeringsrute 
 

Indånding Hvis der opstår irritation, hovedpine, kvalme eller døsighed flyttes 

personen til et område med frisk luft. Søg læge hvis der opstår 

åndedrætsbesvær, eller hvis symptomerne varer ved. 

Kontakt med hud Vask huden med rigeligt vand og sæbe i flere minutter. Søg læge 

hvis hudirritationen varer ved. 

Kontakt med øjne Skyl øjnene med rigelige mængder vand i flere minutter. Søg læge, 

hvis øjenirritationen varer ved. 

Indtagelse Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge. Kom aldrig noget i 

munden på en person, der er bevidstløs eller har krampetrækninger. 

Øvrige anbefalinger Indånding af dette produkt under fremprovokeret opkastning kan 

medføre livsfarlige lungeskader. Hvis udtømning af mavens 

indhold skønnes nødvendig, benyttes de metode, hvor der er mindst 

risiko for indånding. Søg læge og medbring denne brugsanvisning. 

 

 

5. Brandbekæmpelse. 
 

Passende slukningsmidler Brug vandtåge, pulver, skum eller kuldioxid. Brug vand til at 

nedkøle brandudsatte beholdere. Hvis en lækage eller et spild ikke 

er antændt bruges vandtåge til at sprede dampene og til at beskytte 

de personer, der forsøger at stoppe lækagen. 

Slukningsmidler, som af sikker-  
heds hensyn ikke bør anvendes Vandstråle 

 

Specielle påvirkningsricici hid- 

rørende fra forbrænding af stof- 

fer eller blandinger heraf som  

resulterer i dannelse af gasser Ingen. 
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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline Rensevæske 
 

 

Specielt beskyttelsesudstyr til 
brandslukningspersonel Typen af påkrævet specielt beskyttelsesudstyr vil afhænge af 

brandens omfang, hvor meget branden kan afgrænses samt graden 

af tilgængelig naturlig ventilation. Brandsikker beklædning og 

røgdykkerudstyr anbefales ved brand i tillukkede eller dårligt 

ventilerede rum. Der anbefales brug af hel brandsikker beklædning 

ved en stor brand i forbindelse med dette produkt. I tilfælde af 

brand – tilkald altid brandvæsnet. Mindre brande, som f.eks. kan 

bekæmpes med en håndildslukker, kan normalt bekæmpes af en  

 person, der har modtaget instruktion om farerne ved brand i 

brandfarlige væsker. Større brande bør kun bekæmpes af personer, 

der har modtaget undervisning i slukning af denne type brande. 

 Sørg for at flugtveje er etableret.  

 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld. 
 

Procedurer ved spild eller udslip Begræns spildet, hvis det er muligt. Tør op eller absorbér spildet 

med et egnet materiale og skovl det op. Søg at forhindre 

produkt/produkt sammenblandet med slukningsmiddel i at sive ned 

i afløb og kloaksystemer. 

 

 

7. Håndtering og opbevaring. 
 

Håndtering Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Undgå at 

indånde dampe. 

Opbevaring Hold beholderne tæt lukkede, når de ikke er i brug. Opbevares ved 

stuetemperatur. 

Specifik anvendelse For produktets anvendelsesområder venligst se 

produktinformationen. 

 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.   

 

Åndedrætsbeskyttelse Koncentrationer i luften bør holdes på laveste mulige niveauer. 

Hvis der dannes damp, bør passende godkendt åndedrætsværn 

anvendes. Der bør benyttes røgdykkerudstyr ved større spild eller 

ved ophold i tanke, beholdere eller andre tillukkede rum. 
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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline Rensevæske 
 

 

Beskyttelse af hænder og hud Udsat personale bør udvise fornuftig personlig hygiejne. Herunder 

bør forurenede hudpartier renses med vand og sæbe flere gange 

dagligt, og snavset arbejdstøj vaskes eller tørrenses. Det anbefales 

at benytte ansigtsskærm eller kemikaliebestandige 

beskyttelsesbriller for at beskytte mod kontakt med øjnene. 

Grænseværdier for produktet Olietåge, mineraloliepartikler: TWA: 1mg/m3. 

 

 

9. Fysiske - kemiske egenskaber. 
 

Udseende  Klar væske 

Lugt   Kulbrinter 

Flammepunkt (ASTM D93). °C >61 

Relativ vægt-/massefylde 0,79  15°C 

Viskositet  1,5mm2/s  40°C 

 

 

10.  Stabilitet og reaktivitet. 
 

Undgå følgende materialer Stærkt oxidationsmiddel. 

Farligt nedbrydningsprodukt Oxider af kulstof og fosfor, aldehyder og ketoner. 

 

 

11. Toksikologiske oplysninger. 
 

Akut    

Indånding Høje koncentrationer af dampe eller tåge vil sandsynligvis irritere 

luftvejene og kan forårsage kvalme, svimmelhed, hovedpine og 

døsighed. 

Kontakt med hud Lettere irriterende for huden. Antaget som ikke værende 

hudirriterende. 

Kontakt med øje Vil sandsynligvis ikke medføre andet end en kortvarig svien eller 

rødme, ved hændelig kontakt med øjet. 

Indtagelse Forventes ikke at være skadelig, hvis det hændeligt indtages i 

mindre doser, dog kan større mængder forårsage kvalme og diarré. 

Indånding af selv små mængder flydende kulbrinter ned i lungerne, 

enten direkte eller som følge af opkastning, kan få alvorlige følger. 

En irritation af luftvejene kan hurtigt udvikle sig til 

åndedrætsbesvær og en potentielt dødbringende kemisk 

lungebetændelse, som kræver hurtig behandling. 
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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline Rensevæske 
 

 

Kronisk Gentagen kontakt med huden kan forårsage en langvarig irritation 

eller betændelse. 

 
 

12.  Miljøoplysninger. 
 

Mobilitet  Spild kan trænge ned i jorden og medføre forurening af 

grundvandet. 

Stabilitet og nedbrydelighed Ifølge Eu-kriterier: ikke let bionedbrydelig. 

Økotoksicitet Bioakkumulering anses for usandsynlig. 

Aquatisk toksicitet Ikke klassificeret som værende giftig. 

Bemærkninger Menes ikke at skade vandmiljøet på længere sigt. 

 

 

13.  Bortskaffelse. 
 

Bortskaffelse Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser om 

destruktion af spildolie. 

 

 

14. Transportoplysninger. 
 

Transport   Ikke reguleret. 

 

 

15.  Oplysninger om regulering. 
 

Klassifikation/ I henhold til EU-direktiv EEC/67/548 (indholdsstoffer)  

Mærkningsinformation og EEC/1999/45 (udarbejdelse): 

 

Symboler (bogstaver) +  
fareidentifikation  Xn SUNDHEDSSKADELIG 

 

Risikosætninger  Xn R65  Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 

Sikkerhedssætninger   S23 Undgå indånding af dampe, aerosoltåger. 

   S62 Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning.  

    Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller  

    etiket. 

   S51 Må kun bruges på steder med god ventilation. 

Oplysningspligtige indholdsstoffer Xn R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.  
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16.  Andre oplysninger 
 

 

Dato:  

 
Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at beskrive 

produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab korrekte og pålidelige 

på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt dækkende. Modtagere af dette 

produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter. 

 

Nymann Kemi A/S 

Nyhåbsvej 2 

8560 Kolind 

Tlf.: 86 39 18 00 

Fax: 86 39 15 74 

 


