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1. Identifikation af  stoffet / præparatet og virksomheden                                                                         
 
Handelsnavn          : Lanolin 
Anvendelse : Fedtstof udvundet fra uldfedt til kosmetik og hygiejneprodukter. 

 
Leverandør                

 

Urtegaarden ApS 
Aldershvilevej 1, Vivild  
8961 Allingåbro. Danmark 
Telefon (+45) 8648 0011 
Fax (+45) 8648 0808 
www.urtegaarden.dk 
urtegaarden@urtegaarden.dk 
CVR: 13 71 25 06 
 

Nødtelefon 
Ansvarlig 

: (+45) 8648 0011 (i normal arbejdstid) eller 112 
: vibeke@urtegaarden.dk 

 
2. Fareidentifikation 
 
Produktet er ikke klassificeret som farligt efter direktiv 1999/45/EF. 
Ved anbefalet brug af produktet er der ingen specielle sundhedsfarer forbundet med brugen. 
 
3. Sammensætning 
 
Sammenblanding af estere og polyestere, primært bestående af ccholesteryl- og 
isocholesterylestere af de højeste fedtsyrer. 
 
Ingredienser ifølge INCI CAS-nr. Konc. % 
Lanolin 8006-54-0 100 
 
4. Førstehjælp 
 
Indånding        : Ingen kendte symptomer eller effekter ved normale 

håndteringstemperaturer (0-40°C). 
Hudkontakt      : Vask med sæbe og skyl med rigeligt vand. 
Øjenkontakt : Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op, og skyl grundigt med vand i 

flere minutter eller indtil ubehaget forsvinder.  
Indtagelse : Drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved vedvarende 

ubehag. 
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5. Brandbekæmpelse 
 
Slukningsmateriale : Skum, pulver, vandspray. 
Uegnede slukningsmidler : Vand, kuldioxid 
Forholdsregler/værnemidler : Ved brand nedkøles udsatte beholdere/containere med vand. 

Eventuel brand håndteres bedst af personale uddannet i 
brandslukning. Brandpersonale skal anvende åndedrætsværn og 
øjenbeskyttelse. 
 

6. Spild og rengøring – forholdsregler ved udslip og uheld 
 
Miljømæssige forholdsregler : Begræns spredningen. Undgå større udslip til kloaksystem og 

vandforsyning. Kontakt relevante myndigheder ved større 
forurening af jord/vegetation. Se eventuelt afsnit 13. 
Ved større spild i vandmiljø kontaktes relevant myndighed. 
Opsaml spildet med egnede opsamlingsmaterialer.  

Personlige forholdsregler : Se afsnit 8. 
 
7. Håndtering og opbevaring 
 
Håndtering : Udvis alm. god arbejdshygiejne. Spild på gulv udgør en skridfare.  
Opbevaring : Køligt, i vel ventilleret lokale, holdes væk fra antændingskilder. Opbevar i 

ren og lukket beholder. Hold beholdere tæt lukkede. Elektriske installationer 
skal overholde gældende lovkrav.  
 

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 
 
Tekniske foranstaltninger : Der skal være almen ventilation i arbejds- og lagerlokaler. 
Personlige værnemidler : Anvend egnede beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. 
 
9. Fysiske egenskaber 
 
Udseende : Gul/brunlig vokset masse 
Form : Fast 
Duft : Karakteristisk 
Smeltepunkt : 35-40°C 
Flammepunkt : 285-295°C 
Densitet : 0,92-0,96 g/ml ved 20°C 
Vandopløselighed 
 

: Uopløselig 

10. Stabilitet og reaktivitet 
 
Stabilitet : Produktet er stabilt under normale anvendelses- og 

oplagringsforhold. 
Forhold, der skal undgås : Hold produktet væk fra åben ild, varmekilder og 

antændingskilder. 
Materialer, der skal undgås : Ingen kendte. 
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11. Toksikologiske oplysninger 
 
LD50 (rotte) > 57,6 g/kg 
 

 

Sundhedsfarlige effekter  
Indånding : Ingen ved normal brug. 
Hudkontakt : Ingen ved normal brug. Vask med vand og sæbe. 
Øjenkontakt : Ingen ved normal brug. 
 
12. Miljøoplysninger 
 
Ved spild forventes produktet at ligge på overfladen af både jord og vand. Ingen 
skadevirkninger på habitater i jord og/eller vand er forventet.  
 
 
13. Bortskaffelse af affald 
 
Generelt : Opsaml og bortskaf større mængder affald via autoriserede 

faciliteter i overensstemmelse lovgivningskrav. 
 
14. Transportoplysninger 
 
Transporten af produktet er ikke reguleret i henhold til reglerne om transport af farligt gods 
på vej, bane og sø. 
 
15. Oplysning og regulering 
 
Produktet henhører ikke til begrebet farlige stoffer og materialer, og skal ikke klassificeres 
iht. EEC direktiv 67/548/EEC (Stofdirektivet) og 88/379/EEC (Klassificeringsdirektivet). 
 
National regulering:  
Bekendtgørelse nr. 422 af 4. maj 2006 om kosmetiske produkter med senere ændringer 
(kosmetikbekendtgørelsen). 
 
16. Andre oplysninger 
 
Oplysningerne i dette produktdatablad er udarbejdet på baggrund af senest tilgængelige data 
og anerkendte ”god praksis” koder. 
Oplysningerne er givet på baggrund af den viden Urtegaarden besidder i dag, men gives uden 
garanti for produktets egenskaber, uden ansvar for at oplysningerne er tilstrækkelige eller 
korrekte i alle tilfælde, og kan ikke danne grundlag for kontraktmæssige retsforhold. 
Oplysninger hidrører udelukkende det specifikke produkt og gælder ikke hvis produktet 
blandes med andre produkter eller bruges i produktion. 
De givne arbejdsbetingelser ligger uden for vores kendskab og kontrol, og det er brugerens 
ansvar at gældende retningslinier overholdes. 
 
 


