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1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af 
selskabet/virksomheden

Prod. nr.:
340

Pr-Nummer:
776121

Udarbejdet den: 
17-11-2010/RW

Erstatter den: 
12-06-2003

Anvendelse:
Polymerfjerner anvendes til opløsning af polymer i tør og våd form på 
rensningsanlæg. Ligeledes til rensning af elektriske komponenter og 
metaldele mv. Rensekar, renseborde og rensebarer hvor emnerne ikke 
afskylles med vand. Opløser mineralsk olie, fedt, asfalt og voks.

Leverandør: 
Care Repair A/S 
Industrivej 19 
8881 Thorsø 
Tlf.: 86668560 Fax: 86668550 
Nødtelefonnr.: 86668560 
Nødtelefonen er åben mellem 8-16 på hverdage 
E-Mail: care-repair@care-repair.dk

2. Fareidentifikation

Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. Skadelig for organismer, der 
lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Yderligere information: 
Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på 
centralnervesystemet.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer
Einecs nr CAS nr Stoffer Klassificering w/w% Note

500-048-7  26635-93-8  Oleylamin-
ethoxylat 

Xn; R22
Xi; R38-41
N; R50/53 

0,1-1  - 

265-149-8  64742-47-8  Destillater 
(råolie)
hydrogen-
behandlede
 lette 

Xn; R65  60-100  1 

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske 
opløsningsmidler. 

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke 
opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke 
kommer maveindhold i lungerne. Søg omgående læge.

Hud:
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved 
vedvarende ubehag.

Øjne:
Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til 
irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrænding: 
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - 
søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager 
behandlingen.

Øvrige oplysninger: 
Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Lægen kan få råd og behandling fra 
Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf: 35316060. Symptomer: Se 
punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes dette sikkerhedsdatablad 
eller etik.

5. Brandbekæmpelse
Passende slukningsmidler: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller 

vandtåge.
Slukningsmidler, der af 
sikkerhedsgrunde ikke må 
anvendes:

Brug ikke vandstråle, da det kan 
sprede branden.

Forholdregler ved brand: Brug vand eller vandtåge til 
nedkøling af ikke antændt lager. Hvis
 det kan gøres uden fare, fjernes 
beholdere fra det brandtruede 
område.

Særlig eksponeringsfarer: Undgå indånding af dampe og 
røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

Anvend de personlige værnemidler 
der er angivet i punkt 8.

Beskyttelse af miljøet: Undgå udledning til kloak. Se punkt 
12. Informer de lokale 
miljømyndigheder ved udslip til 
omgivelserne.

Metoder til oprydning: Spild inddæmmes og opsamles med 
sand eller andet absorberende ikke 
brandbart materiale og overføres til 
egnede affaldsbeholdere. Se punkt 
13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige 
værnemidler.

Opbevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i 
nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Skal 
opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

Brandfareklasse og oplag: 
III-2, oplagsenhed 50 liter.

 



 

  Sikkerhedsdatablad 
  For produkt nr. 340 
  Polymerfjerner

 Side 2  af 3
 
8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Arbejdet skal foregå under effektiv proesventilation (f.eks. punktudsugning 
eller lokaludsugning). Der skal være adgang til rindende vand og 
øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. 
Arbejde med produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
om arbejde med kodenummererede produkter.

Åndedrætsværn: 
Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Øjenværn:
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

   
Grænseværdier: 
 Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger
Destillater (råolie),  
hydrogenbehandlede lette 

25ppm 180 mg/m3  * 

Anmærkninger: 
* Grænseværdi for petroleum

Kontrolmetoder: 
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved 
arbejdshygiejniske målinger. 

Den oplyste grænseværdi er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste
 over grænseværdier (At-vejledning C.0.1, oktober 2005, Grænseværdier for
 stoffer og materialer)

9. Fysik-kemisk egenskaber
Udseende: Flydende væske
Lugt: Petroleum
Kogepunkt (°C): 192-214°C
Massefylde (g/ml): 0,79 g/ml
Flammepunkt (°C): 74°C

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er stabilt ved normal anvendelse 

Forhold, der skal undgås: 
Ingen kendte. 

Materialer, der skal undgås: 
Ingen kendte. 

Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ingen kendte.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der i større 
mængder kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan 
dampene give hovedpine og beruselse.

Indtagelse:
Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.

Hudkontakt:
Affedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse.

Øjenkontakt: 
Forbigående irritation.

Risiko for skader på nervesystem: 
Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på 
centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Produktet indeholder mindre mængder miljøfarligt stof.

Miljøoplysninger for indholdsstoffer: 
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Generelt:
Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den 
kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående 
specifikationer: 

Affaldsgruppe : H

Affaldsfraktion:   03.11

EAK-kode:  Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 11.01.13 (Affald 
fra affedtning indeholdende farlige stoffer) 

Absorptionsmiddel/klus forurenet med produktet: 

Affaldsgruppe : Z

Affaldsfraktion:   05.99

EAK-kode: 15.02.02 (Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude 
og beskyttelsesdragtee forurenet med farlige stoffer.) 

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og 
sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: 
Sundhedsskadelig

Faresymboler: 
Xn

R-Sætninger: 
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

S-Sætninger: 
S23 Undgå indånding af dampe.
S24 Undgå kontakt med huden. 
S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående
 læge og vis denne beholder eller etiket.

Kodenummer:
1-1 (1993) Frvillig fastsat

Anvendelsesbegrænsning: 
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for 
produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet 
indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om uddannelse: 
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette 
sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
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16. Andre oplysninger

Emballage:
5/ 20/ 200 L.

Anvendte kilder: 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, 
salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest 
ændret ved nr. 970/2005,  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. 
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave 
At-Vejledning C.O.1. 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 senest ændret ved 
nr. 1329/2005. 
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og 
importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 
559/2002 + Forordning 1907/2006/EF 
Arbejdestilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.
Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 161/1985. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 
og 783/1993.

Øvrige oplysninger: 
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens 
oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med 
produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte 
virkemåder/resultater.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: 
R22 Farlig ved indtagelse. 
R38 Irriterer huden. 
R41 Risiko for alvorlig øjenskade. 
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage 
uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Ingen (På grund af REACH lovgivningen er udgave rækken nulstillet.)


