Sikkerhedsdatablad

Revisionsnummer 101016

Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN
1.1. Produktidentifikator
Produktnavn:

Antibak Renseserviet

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser der frarådes
Brug af stoffet / blandingen:

Specialiseret Wipes til mange rengøringsanvendelser

1.3. Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør:

Easycan
Bøssemagervej 4B 8800 Viborg
E-mail: per@easycan.dk
Tlf.: +45 52169716

1.4 Nødtelefonnummer
Nødtelefon:

Giftlinjen Danmark 0045 8212 1212
Døgnåbent

2. FAREIDENTIFIKATION
Beskrivelse

Ikke-farligt.

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i.h.t. CLP:

Dette materiale opfylder ikke kriterierne for klassificering som farligt i
henhold til direktiv 1999/45 / EF.

2.3. Andre farer
PBT:

Dette produkt identificeres ikke som et PBT-stof.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
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3.1 Stoffer
Stoffer:

Propan-2-ol <5%, C9-11 Pareth-8 ˂5%, Duft <0,1%, 3-iod-2propynylbutylcarbamat <0,01% og chlorhexidin digluconat <0,5%.

Afsnit 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTANTNINGER
4.1. Beskrivelse af
førstehjælpsforanstaltninger
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Indtagelse:
Indånding:

Beregnet til brug på huden. Hvis der opstår hudirritation, vaskes med
rigeligt vand og stop brugen af produktet.
Skyld øjet med rindende vand i 15 minutter.
Vask munden ud med vand. Fremkald ikke opkast.
Ingen særlig handling kræves.

5. BRANDBEKÆMPELSE
5.1. Slukningsmidler
Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler til den omgivende brand skal anvendes.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Eksponeringsfare:

Ingen særlige krav.

5.3. Anvisning for brandmandskab
Anvisning for brandmandskab:

Brug selvforsynende åndedrætsværn. Bær beskyttelsesbeklædning for
at forhindre kontakt med hud og øjne.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Personlige forholdsregler:

Undgå kontakt med øjnene.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Oprydningsprocedurer:

Bortskaffes i standardaffald.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaringsbetingelser:
Egnet emballage:

Opbevar beholderen tæt lukket, da servietterne ellers hurtig udtørrer.
Produktet skal opbevares i den originale beholder.
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8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.2. Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger:
Åndedrætsværn:
Håndbeskyttelse:
Øjenbeskyttelse:
Hudbeskyttelse:

Ingen krævet.
Ingen krævet.
Beregnet til brug på hænder, hvis der opstår irritation, handsker kan
anvendes.
Undgå kontakt, ikke påkrævet ved normal brug.
Ikke påkrævet ved normal brug.

9. FYSISKE – KEMISKE EGENSKABER
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstand:
Farve:
Lugt:
Opløselighed i vand:
Flammepunkt ° C:
pH:
VOC g / l:

Tørreserviet imprægneret med væske
Hvid
Citrus
Blandbart
>100
6-8
4,5%

10. STABILITET OG REAKTIVITET
10.2. Kemisk stabilitet
Kemisk stabilitet:

Stabil under normale forhold.

10.4. Forhold, der skal undgås
Forhold, der skal undgås:

Ingen særlige forhold, der skal undgås.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen særlige krav.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Hudkontakt:
Øjenkontakt:

Som med alle vaskemidler skal personer med følsom eller beskadiget
hud undgå langvarig kontakt med dette produkt.
Der kan være irritation og rødme.
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Der kan være ømhed og rødme i munden og halsen.

12. MILJØOPLYSNINGER
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed:

Ikke målt. Forventes at være let bionedbrydeligt. De overfladeaktive
stoffer indeholdt i dette produkt opfylder de biologiske
nedbrydelighedskriterier, der er fastsat i forordning (EF) nr. 648/2004
om rengøringsmidler.

12.6. Andre skadelige virkninger
Andre skadelige virkninger:

Ingen data tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT-vurdering:
PBT-vurdering:

Dette produkt identificeres ikke som et PBT-stof.

13. BORTSKAFFELSE
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Bortskaffelse:
Forurenet emballage:

Ikke omfattet af reglerne om farligt affald.
Ingen særlige krav.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER
14.1 UN-nummer:
UN-nummer:

Ikke klassificeret.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:
UN-forsendelsesbetegnelse:

Ikke klassificeret.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING
Faresymboler:

Ikke påkrævet.

15.1. Særlige bestemmelser / særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljø
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Sikkerhedsfraser:

Opbevares utilgængeligt for børn.
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Ved indtagelse, søg straks læge og vis beholderen eller etiketten.
I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl straks med rigeligt vand og
kontakt læge.
16. ANDRE OPLYSNINGER
Andre oplysninger:

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med
Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010.

Juridisk ansvarsfraskrivelse:

Ovenstående oplysninger antages at være korrekte, men påstås ikke at
være altomfattende og skal kun bruges som vejledning. Novachem
Corporation Ltd. og / eller dets agenter kan ikke påtage sig sig noget
ansvar for brugen af information indeholdt i dette datablad eller for
brug, anvendelse eller behandling af det produkt, der er beskrevet i
dette datablad. Brugere skal bemærke muligheden for, at der opstår
farer på grund af forkert anvendelse af produktet.

