Säkerhetsdatablad
1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Utarbetad den:; Utarbetad den:; Utarbetad den: 30-05-2011/ HH
Produktanvändning: Rengöringsprodukt

DL44323 (Varenr. 8565)

Distributör:

danlind as
Lægårdvej 92
7500 Holstebro
Tel: 99920300 Fax: 97425870
Nödtelefonnummer: 99920300
E-post: contact@danlind.dk

2. Farliga egenskaper
DSD/DPD-klassificering
Risk för allvarliga ögonskador.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Einecs-nr.
CAS-nr.
Ämnen
Sodium Carbonate Peroxide
15630-89-4
239-707-6
Dinatriumkarbonat497-19-8
207-838-8
Sodium silicate
1344-09-8
2156874
Trideceth-4
69011-36-5
Sodium Cumensulfonat
28348-53-0
248-983-7
alfa-amylasi
9000-90-2
232-565-6
Lipase
9001-62-1
2326199
cellulas9012-54-8
232-734-4
Subtilisin
9014-01-1
232-752-2
alfa-amylasi
9000-90-2
232-565-6
Subtilisin
9014-01-1
232-752-2
Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser

DSD-Klassificering
Xn; R8 R22 R41
Xi;R36
Xi; R36/37/38
Xn; R22-R41
Xi; R36
R42
Xn; R42
R42
Xi;R37/38-41 R42
R42
Xi;R37/38-41 R42

w/w%
10-25
< 20
< 20
<5
< 20
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

4. Åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Sök frisk luft, skölj ur munnen och fräs ur näsan noggrant.
Förtäring
Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök omedelbart läkare.
Hud
Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögon
Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken vitt uppspärrade
under spolningen så att inget fastnar under dem. Sök läkare efter den initiala spolningen. Fortsätt skölja tills medicinsk personal tar över.
Övrig information
Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. Symptom: Se avsnitt 11.

5. Brandbekämpningsåtgärder
Produkten är inte antändlig vid direkt inverkan av låga. Undvik att inandas ångor och gaser – andas in frisk luft.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare. Se avsnitt 13 för ytterligare information.
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7. Hantering och lagring
Hantering
Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.
Förvaring
Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Förvaras torrt.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Försiktighetsåtgärder för användning
Inga speciella krav.
Andningsskydd
Erfordras ej.
Handskar och skyddskläder
Erfordras ej.
Ögonskydd
Bär skyddsglasögon vid risk för damm i ögonen.
Gränsvärden för yrkesmässig exponering
Ingredienser
subtilisin

Exponeringsbegränsning
0,00006 mg/m3

Anmärkningar
L

NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde.
Kontrollmetoder
Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.; Förenlighet med angivna
gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.; Förenlighet med angivna gränsvärden för
yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom yrkeshygieniska mätningar.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd: Pulver
Färg: Vit
Mangler oplysninger for: pH (0,5% brugsopløsning):
Densitet: 570±50 g/l
Löslighet: > 10 g/l ( 20°C)

10. Stabilitet och reaktivitet
Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

11. Toxikologisk information
Akut

Inandning
Inandning av damm kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.
Förtäring
Irriterar slemhinnorna i munnen och matsmältningskanalen.
Hudkontakt
Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.
Ögonkontakt
Kan vara kraftigt irriterande för ögonen. Kan orsaka ögonrodnad och ökad tårbildning.

Långsiktiga effekter
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DL44323 (Varenr. 8565)
12. Ekologisk information
Häll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet.
Motståndskraft och nedbrytbarhet
De ytaktiva ämnen är lätt biologiskt nedbrytbare.

13. Avfallshantering
Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.
EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 07 07 99 Annat avfall

14. Transportinformation
Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG.

15. Gällande föreskrifter

Farobeteckning: Irriterande
Farosymboler: Xi
R-fraser
Risk för allvarliga ögonskador. (R41)
S-fraser
Förvaras oåtkomligt för barn. (S2)
Undvik kontakt med ögonen. (S25)
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S26)
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. (S46)
Övrig märkning

Kemikaliesäkerhetsvärdering
Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.
Användningsbegränsningar
(se national lovgivning) Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år
under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.
Hygieniska gränsvärden
Se avsnitt 8.
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16. Annan information
Utbildningskrav
Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning.
Utnyttjade källor
Övrig information
Detta säkerhetsdatablad baseras på information som överlämnats av produktleverantören, avseende fysiska/kemiska egenskaper samt alla
ingredienser i produkten.
Fullständiga texter till R-fraser finns i avsnitt 3
R22 Farligt vid förtäring.
R36 Irriterar ögonen.
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden.
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R42 Kan ge allergi vid inandning.
R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
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