Sikkerhedsdatablad
SKANKE GULVPLEJE●Telefon 49701766 Fax 49702149 Mail info@skanke.dk
1.

Identifikation af stoffet. PR nummer :

2. Oplysning om indholdsstoffer :
stoffer
Nonionisk tensid
Tetranatrium EDTA
Ammoniak
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger
3. Fareidentifikation :
For mennesker:
4. Førstehjælpsforanstaltninger :
Indånding:
Indtagelse:
Hud:
Øjne:
Øvrige oplysninger:
5. Brandbekæmpelse :
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld :
Personlige værnemidler:
Miljøværnemidler:
Oprydning:
7. Håndtering og opbevaring :
Håndtering:
Opbevaring:
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler :
Tekniske foranstaltninger:
Personlige værnemidler :
Åndedrætsværn:
Hånd- og hudværn:
Øjenværn:
Grænseværdier:

Grundrens

PR-nummer:
Revideret den: oktober 2006

Indhold w/w%

Klassificering

CAS nr.

<5
<5
< 0,5

Xn;R22 Xi;R36
Xi;R36 N;R52/53
C;R34

69011-36-5
64-02-8
1336-21-6

Einecs nr.

Kan virke let irriterende på hud, øjne og slimhinder.
Søg frisk luft.
Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke.
Ved vedvarende ubehag tilkald læge/ambulance. Vis læge dette sikkerhedsblad. Fremkald ikke opkastning.
Fjern forurenet tøj. Skyl huden med vand og sæbe. Søg læge ved ubehag:
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge.
Produktet er anmeldt til Arbejdsmedicinsk Klinik. Produkt nr. 310.1005.
Produktet er ikke brandbart og udgør ingen særlig risiko ved brand i øvrigt.

Undgå direkte hudkontakt med det koncentrerede produkt.
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Spild optørres med klud eller andet absorberende materiale. Skyl grundigt med vand efter spild. .Se under punkt 13.
Undgå direkte hud- og øjenkontakt med det koncentrerede produkt. Anvend værnemidler som beskrevet under punkt 8 ved risiko
for direkte kontakt. Vask hænder før pauser. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller.
Opbevares i tæt lukket emballage i ventileret lokale. Bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke i nærheden af
levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Af kvalitetsmæssige hensyn desuden frostfrit.
Arbejdet bør foregå så spild og stænk undgås. Såfremt dette ikke er teknisk muligt, skal der anvendes personlige værnemidler, som angivet nedenfor.
Ikke påkrævet.
Det anbefales at anvende beskyttelseshandsker af typen vinyl eller neopren.
Brug beskyttelsesbriller, ved risiko for stænk (koncentreret produkt).
Indholdsstoffer
Grænseværdi
Ammoniak
25ppm
De oplyste mængder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning C.0.1., oktober 2002.
Grænseværdier for stoffer og materialer).

9 Fysiske/kemiske Egenskaber :
Udseende:
pH: Koncentrat
Massefylde:
Opløselighed i vand:
Flammepunkt:
10 Stabilitet og reaktivitet :

Væske.
12,0
1,0 g/ml.
Fuldt opløseligt.
Ikke brandbart.
Produktet er stabilt under normale forhold.

11 Toksikologiske oplysninger :
Indånding:
Indtagelse:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Langtidsvirkninger:
12 Miljøoplysninger :

Der er små mængder farlige dampe over produktet. I relation til midlets akutte risikoer disse vurderet unden farevirkning.
Kan virke let irriterende på slimhinder i mund og mave/tarmkanal.
Virker affedtende på huden.
Virker irriterende.
Langvarig eller gentagen kontakt med det koncentrerede produkt, kan medføre hudirritation.
Undgå at hælde koncentrerede rester og spild i kloak.

13 Bortskaffelse :
14 Transportoplysninger :
15 Oplysninger om regulering :
Farebetegnelse:
Faresymboler:
Indeholder:
R-sætninger:
S-sætninger:
Anden mærkning:
Mal - kode:
Anvendelsesbegrænsninger:
Krav om uddannelse:
16 Andre oplysninger :
Anvendelse:
Branche:
Emballage:
Anvendte kilder:

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

Spild og affald samles i lukkede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikaliaffald. Affaldsbeholdere
mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion.
Kemikalieaffaldsgruppe: H
Affaldsfraktion: 01.11
Produktet er ikke omfattet reglerne for transport af farligt gods.
Ikke mærkningspligtigt efter Miljøstyrelsens bekendtgørelser om farlige stoffer og produkter.
Ingen
Ingen
Ikke omfattet
Ingen
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.
Til rengøring.
Industriel anvendelse.
PP/PE
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer, 439/2002.
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 329/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.
Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 2003 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald, 619/2000.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om
arbejdsmiljø, 559/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre, 301/1993.
20.07.2006
R36; irriterer øjnene, R52/53; skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet,
R34; ætsningsfare, R22; farlig ved indtagelse.
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