
SIKKERHEDSDATABLAD 
 
 

 
Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 
 

01.  PRODUKT IDENTIFIKATION 
 
Produktnavn:    AJ Raps Dry, Hygiejnemiddel 
 
Anvendelse:  Smittetryksreducerende strømiddel til husdyrbrug 
 
Producent: 
 
Forhandler:  AJ Energi, Holtevej 19, 7490 Aulum, Telefon: +45 4078 9625  
 
Akut hjælp:  Nødtelefon: 
   Giftlinjen 
   Bispebjerg Hospital 
   Bispebjerg Bakke23 
   2400 København NV 
   Tlf.: 82 12 12 12 
   
 
 
02. FAREINDIKATION: - Ingen fareindikationer. 

- Produktet er udenfor fareklasse i henhold til Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse. 
 
 

03. SAMMENSÆTNING OG OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER: 
   
  Indholdstof   %-indh.          CAS nr.  Einces nr. 

- Bentonite 
- Calsium 
- Plantefibre 
- Tosylchloramide sodium;  
  N-Chloro-4-toluenesulfona- 
  mide sodium salt      127-65-1         204-854-7 
- Øvrige indholdsstoffer er ikke oplysningpligtige. 

 
Følgende indhold skal opgives ifølge lov: 

       
 Indholdstof   %-indh.          CAS nr.  Einces nr. 

  - Ingen 
 
 
04. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER: 
 
Indånding:  - Ved ubehag, søg ud i frisk luft. Søg læge ved vedvarende gener. 
        
Hudkontakt:  - Børst støvet væk og vask med vand. Søg læge ved vedvarende gener. 
         
Kontakt med øjne: - Skyl med store mængder vand i mindst 15 min. Søg læge ved vedvarende gener.  
 
Indtagelse:  - Skyl munden. Drik meget vand. Søg læge ved vedvarende gener. 
       
Andre informationer: - Ingen 
 
 
05. BRANDBEKÆMPELSE 
 

- Produktet er ubrandbart. 
 
 



 
 
06. VED SPILD  
 
Personlig beskyttelse: - Brug skridsikkert fodtøj. 
 
Miljø beskyttelse: - Informer offentlig myndighed ved store spild. 
 
Rengøring:  - Fjern mest muligt tørt materiale ved at støvsuge eller skovle det op, og deponer det. 
    Derefter skylles med vand, - gerne højtryksrenser. Se i øvrigt pkt. 13. 

 
 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 
 
Lagring:  - Ingen lovmæssige krav. Det anbefales at opbevare materialet tørt og tillukket. 
 
Ved arbejdspladsen: - Bør ikke anvendes i små rum uden ventilation. Undgå spild ved arbejdspladsen. 

 
 

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 
Åndedrætsværn: - Det anbefales at anvende filtermaske, når produktet håndteres. 
 
Hudbeskyttelse: - Det anbefales at anvende arbejdshandsker, når produktet håndteres. 
 
Øjenbeskyttelse: - Det anbefales at anvende beskyttelsesbriller, når produktet håndteres. 
 
 
09. FYSISK / KEMISK EGENSKABER: 
 

pH:                                 ca. 8,5 +/- 1 
Tilstandsform:   Pulver / granulat                                 

 Lugt:   Mildt, eucalyptus 
 Opløselighed i vand:  Svært opløselig 
 Farve:   Rødlig 
 Smeltepunkt:   >1200°C 
 Massefylde:   1,0 

 
 

10. STABILITET OG REAKTIVITET: 
 
- Stabilt under normale omstændigheder  
- Kan opsuge fugtighed fra luften (hygroskopisk) 
- Kan reagere kraftigt med syre, brandfarlige og reducerende stoffer under frigivelse af klorgasser. 

 
 
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER: 
 
Indånding:  - Indånding af støv kan irriterer de øvre luftveje. 
 
Indtagelse:  - LD50 5000 mg/kg baseret fra data taget fra produktet. 
 
Hudkontakt:  - Ingen kendt effekt. 
 
Kontakt med øjne: - Mekanisk irritation. 
 
Langtidseffekt:  - Ingen kendt effekt. 
 
 
12. MILJØOPLYSNINGER: 
 
Spredning:  - Produktet kan ikke fordampe; men kan spredes ved kraftigt støvende arbejde. 
 
Nedbrydning:  - Materialet er mineralsk og kan delvis nedbrydes ved opknusning eller delvis ved kraftig  
    syrepåvirkning. 
 
Påvirkning af økosystemet: - Ingen kendte påvirkninger, har sin oprindelse i økosystemet.  



 
 
13. BORTSKAFFELSE:  
 
Spild eller affald: - Kan bortskaffes i container som almindeligt byggeaffald.  
 
EWC-kode:  - 01:01:02, ikke metalholdig mineral. 
 
 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER: 
 
Status:  - Ikke klassificeret som farligt gods ved transport.    

- Er ikke under nogen klassifikationsgrænser. 
 
ADR(vej)  -       
Unnr.  -       
MGD(sø)  -      
         

 
15. OPLYSNINGER OM REGULERINGER: 
 
Status:  - Vurderet til ikke at være omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. 
 
Indeholder:  -  
 
R-sætninger:  - Ingen 
 
S-sætninger:  - Ingen 
 
Faresymboler  - Ingen 
 
MAL-kode  - Ingen 
 
Krav om særlig uddannelse: - Det anbefales at have modtaget instruktion i produktets brug og håndtering inden anvendelse. 
 
Anvendelsesbegrænsning: - Ingen 
 
Nationale krav : - Ingen 
         
 
16. ANDRE OPLYSNINGER: 
 
Branche:  - Landbrug. Industri. 
                                                                                                                                          
Emballage:  - Variabel 
 
 

Brugere, kunder eller modtagere af dette sikkerhedsdatablad opfordres til at læse det 
omhyggeligt og konsultere behørig ekspertise om nødvendigt, for at forstå oplysninger angivet i dette 
sikkerhedsdatablad og enhver evt. fare forbundet med produktet. Informationerne er givet i god tro og 
formodet at være akkurate på den ovenfor angivne dato. Der gives dog ingen garanti, udtrykt eller 
antydet. Lovmæssige krav er udsat for ændringer, og kan være forskellige fra et sted til et andet. Det 
er køberens/brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i nationale og lokale 
lovgivninger/bestemmelser. Informationerne givet heri vedrører kun produktet, som det leveres. Da 
brugerens arbejdsforhold er uden for producentens kontrol, er det køberens/brugerens ansvar at 
fastsætte de nødvendige forholdsregler for sikker anvendelse af dette produkt. Grundet antallet af 
informationskilder såsom producent-specifikke sikkerhedsdatablade er vi, og kan vi ikke være 
ansvarlige for sikkerhedsdatablade fået andre steder fra end fra os. Hvis I har fået 
sikkerhedsdatabladet fra en anden kilde, eller hvis I ikke er sikre på at sikkerhedsdatabladet er af sidst 
reviderede dato, kontakt os da venligst for den nugældende udgave. 

 
 
 
 
 

 
 


