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2. Fareidentifikation 

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

 4. Førstehjælpsforanstaltninger 
 

5. Brandbekæmpelse 

 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

7. Håndtering og opbevaring 

 

 
 
Produktnavn: Dreumex Plus 

 
Firma: Dreumex  B.V. 
Adresse: Dommelstraat  1, 5347 JK Oss, Holland 
Telefonnummer  : +  31  (0)412  406  506 
Faxnummer: +  31  (0)412  406  509 
E-mail: mail@dreumex.com 
Websted: www.dreumex.com 

 

 
Klassificering: Dette produkt opfylder kriterierne i kosmetik-direktiv  

1223/2009/EØF og er  ikke klassificeret  i henhold  til  
direktiv 1272/2008/EØF. 

Menneskelige farer: Irriterende  for  øjnene. 
 

 
Produktbeskrivelse: Håndrenser, indeholder opløsningsmidler og naturlige 

skrubbemidler.  
 

Oplysninger om bestanddele: Oplysninger om sammensætningen er anført i INCI-
angivelsen på emballagen.   

 

 
Kontakt med øjnene:  Skyl straks med rigeligt med vand efter kontakt med øjnene. Søg 

læge, hvis irritationen varer ved. 
 

Indtagelse: Skyl munden. Søg lægehjælp.   
 

 
Dette produkt er brændbart.  Egnede slukningsmedier er vandspray, skum, CO2 og pulver. 

 

 
Fare for glathed. Fjern spildt produkt med det samme. Holdes væk fra antændelseskilder.     
 
Personlige forholdsregler: Se afsnit 8. 
 
Miljøforanstaltninger:  Tag forholdsregler for at undgå, at produktet forurener miljøet. 

 

 
Opbevaring: Opbevares køligt og tørt. Beskyt mod ekstreme 

temperaturer 
 
Egnet emballage: Må kun opbevares i den originale emballage. 

  

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

10. Stabilitet og reaktivitet 

11. Toksikologiske oplysninger 

12. Miljøoplysninger 

13. Bortskaffelse 

14. Transportoplysninger 

 
 

 
Generelle forholdsregler: Udvis sædvanlige forholdsregler for håndtering af kemikalier. 
 
Mac-Værdier: Der er ingen kendte MAC-værdier for dette produkt. 
 
Personlig beskyttelse: Ved normal brug er der ikke behov for beskyttelsesbeklædning.   

 

 
Udseende: Gel 
Farve : Gul 
Lugt : Citrus 
pH : 8  –  9 
Flammepunkt: n.a. 

Viskositet (20°C):   Tyktflydende 
Opløselighed i vand  : Emulgerbar 
Frysepunkt/område  : +  0°C 

 

 
Stabilitet: Produktet er stabilt under normale forhold. 

 

 
Dette produkt opfylder alle krav i EF's kosmetik direktiv 1223/2009/EØF., 
 

 

 
Der er ikke udført økotoksikologisk forskning af dette produkt. 
 
Økotoksicitet:  Der foreligger ingen økotoksikologiske oplysninger.   
 
Persistens – nedbrydelighed: Data om bionedbrydning af dette produkt er ikke tilgængelige. 

Bionedbrydeligheden af de anvendte vaske- og rengøringsmidler 
er i overensstemmelse med forordning 648/2004 (EF) om vaske- 
og rengøringsmidler. 

 

 
Bortskaffelse af emballage: Skyllede pakninger kan bortskaffes som normalt industrielle 

affald. 
Kommentar:  Der gøres opmærksom på, at der eventuelt findes 

obligatoriske og lovgivningsmæssige kommunale, nationale 
eller lokale krav til bortskaffelse af affald.   

 

 
UN Nr Ingen. 
RID/ADR:  Ikke klassificeret som farlig. 
Navn: Ikke reguleret. 
Nødkort til transport:   Ingen. 
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15. Oplysninger om regulering 

16. Andre oplysninger 

 
 

 
Fællesskabsbestemmelser: EF's kosmetikdirektiv 1223/2009/EØF og andre forordninger. 
Obligatoriske advarsler: Ikke relevant. 
Andre oplysninger: Ikke relevant. 

 

 
Ovenstående oplysninger er baseret på den nuværende viden om produktet på tidspunktet for 
offentliggørelsen. Den gives i god tro, og der er ingen garanti med hensyn til specifikationen, ej heller 
for fejl på grund af oversættelse fra den hollandske originaltekst. Det anbefales at videregive 
oplysningerne i dette datablad til relevant personale.   


