
Sikkerhedsdatablad 
 for 

RoCoCalf Paste 
 
 
 
 

  -Oplysninger om produktet 
 
  - Handelsnavn:RoCoCalf Paste 
 
 - Produktnavn: RoCoCalf paste. 
 
 - Artikelnummer:118226 
 
 -Præparatets anvendelse: Tilskudsfoder til spæde drøvtyggere. 
 
 - Producent: 
   ChemVet dk A/S 
   A.C. Illums Vej &  
   DK- 8600 Silkeborg 
   Tlf.: +4586817522 
   Fax.: +4586817524 
 
 
 
 
     -Kemisk betegnelse 
 
    - Beskrivelse: Blanding af ufarlige stoffer. 
 
   - Farlige indholdsstoffer: Bortfalder. 
  
  - Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16. 
   
 
 
 
     
 
 
    - Oplysning om særlige farer for menneske og miljø 
      Produktet er ikke mærkningspligtigt. 
 
 
 
 
 
    - Generelle anvisninger: Kontakt læge ved ildebefindende. 
   

1 Identifikation af stoffer/præparat og af virksomheden 
 
 

2 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer 

Tørret æggepulver, planteolie, dextrose. 

3 Fareidentifikation 

4 Førstehjælpsforanstaltninger 



- Efter indånding: Ikke relevant. 
- Efter hudkontakt:vask med vand. 
- Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med rigelige mængder rent vand. Søg læge hvis der er vedvarende 

irritation. Fjern eventuelle kontaktlinser. 
- Efter indtagelse: Skyl munden, og drik rigeligt rent vand. 
    

 
 
 
 
         - Egnede slukningsmidler: Alle kendte. 
         - Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Ikke relevant. 
         - Særlige risici ved stoffet, dets forbrænding eller de gasser, der dannes: Kuldioxid(CO2) 
         - Særlige værnemidler: Indånd ikke eksplosions- eller forbrændingsgasser. 
           Bær åndedrætsværn. 
   
 
 
 
 
         - Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger: Undgå kontakt med øjne. 
         -  Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Ikke relevant. 
         - Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling: Opsamles mekanisk. 
         - Yderligere anvisninger: Der frigøres ingen farlige stoffer.             
 
 
 
 
 
         - Håndtering: 
         - Anvisninger om sikker håndtering: Der kræver ingen særlige forholdsregler. 
         - Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler. 
 
        - Opbevaring: 
          Krav til opbevaringsrum og beholdere: Opbevares tørt i tæt lukket original spand. 
        - Henvisning vedrørende opbevaring med andre stoffer: Opbevares i omgivelser egnet for foderstoffer. 
        - Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne. Ingen 
 
 
 
 
         - Yderligere oplysninger vedrørende udformningen af tekniske anlæg: 
           Ingen yderligere oplysninger. 
 
         - Personlige værnemidler: 
           Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder ved omgang med foderstoffer. 
         - Åndedrætsværn: Ikke påkrævet. 
         - Håndbeskyttelse: Ikke påkrævet. 
         - Øjenbeskyttelse: Ikke påkrævet. 
         - Kropsbeskyttelse: Ikke påkrævet. 
 

5 Brandbekæmpelse 

6 Forholdsregler overfor udslip ved uheld 

7 Håndtering og opbevaring 

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 



 
 
 
 
 
            -Generelle oplysninger: 
 Form: Pasta. 
 Farve: Lyst gulligt. 
 Lugt: Ingen 
       
            - Opløselighed i /blandbarhed med vand: Tungt opløseligt. 
 
 
 
 
          -Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås: Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug. 
         - Farlige reaktioner: Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner. 
         - Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter. 
 
 
 
 
 
          - Primær irritationsvirkning:Ingen 
          - På huden: Ikke lokaltirriterende 
          - På øjet: Svagt irriterende 
          - Ved indtagelse:Ingen særlig sundhedsfare oplyst. 
          - Ved indånding: Ikke relevant. 
          - Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning. 
 
          - Subakut til kronisk toksisitet:Ikke relevant 
 
          - Yderligere toksikologiske oplysninger: Produktet er ikke mærkningspligtigt. 
       
 
 
 
 
 
             - Oplysninger vedrørende elimination (persistens og nedbrydelighed): 
               Let og hurtigt nedbrydeligt. De organiske komponenter er biologisk nedbrydelige. 
 
             - Generelle anvisninger: Fareklasse for vand I ( svagt forurenende). Må ikke udledes til grundvand,  
                vandløb eller kloaksystem i ufortyndet tilstand eller i større mængder. 
 
 
 
 
 
    
              -Produkt:Bortskaffes  
             - Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. 

9 Fysisk-kemiske egenskaber 

!0 stabilitet og reaktivitet 

11 Toksikologiske oplysninger. 

12 Miljøoplysninger 

13 Bortskaffelse 



 
             -Emballage: 
             -anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. 
 
 
 
 
               - Produktet indeholder ikke farlige stoffer. 
 
 
 
 
 
          Mærkning efter EØF- direktiver .De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med foderstoffer       
         skal overholdes. Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EF- direktiver for farlige stoffer. 
 
 
 
 
 
          Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af                  
          produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold. 
 
          Databladet er udstedt af: CV. 
          Kontaktperson: B.P. Andersen 
 
         Dato23.09.2009 
        Version 2 

14 Transportoplysninger 
 
 

15 Oplysninger om regulering 

16 Andre oplysninger. 
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