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

Prod. nr.:
416

Pr-Nummer:
Ikke anmeldepligtig

Udarbejdet den: 
27-07-2010/RW

Erstatter den: 
30-09-2007

Anvendelse:
Yderst effektiv ved spild af: vækstbekæmpelsesmidler, baser, alkalier, 
opløsningsmidler, syrer, maling, benzin m.fl. Produktet indkapsler spildet og
 er miljøvenligt og biologisk nedbrydeligt.

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

Ingen kendte. Produktet er Amorft. Indeholder ingen kritiske partikler. 
Produktet kan virke udtørrende på hud og slimhinder ved større brug. 
Produktet er ikke mærkningspligtigt.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Produktet er eurocell, som er et rhyolitisk glas af vulkansk oprindelse med 
gennemsigtig struktur 

Ingen af produktets indholdsstoffer er omfattet af Miljøstyrelsens 
bekendtgørelse om klassificering og mærkning af kemiske produkter.  

Cas. nr. 93763-70-3 

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Ved indånding af støv pudses næsen eller skylles med vand.

Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik rigelig med vand.

Hud:
Forurenet tøj fjernes og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. 
Tilsmudsede klæder vaskes føre genbrug.

Øjne:
Skyl forsigtigt med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Ved vedvarende 
smerter eller ved synsforstyrrelser opsøges læge.

Generelt:
Behov for førstehjælp som følge af eksponering til produktet anses som 
værende usandsynlig. Ildebefindende/sygdomstegn behandles 
symptomatisk.

5. Brandbekæmpelse

Passende slukningsmidler: Brand slukkes med carbondioxid, 
skum, pulver eller vand.

Særlige personlige værnemidler: Anvend lufttilført åndedrætsværn og 
beskyttelsesudstyr tilpasset den 
aktuelle brandsituation.

Generelt: Produktet er ikke brandfarligt.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

Mulige antændelseskilder fjernes. 
Sørg for tilstrækkelig effektiv 
ventilation/udluftning. Undgå 
indånding af dampe. Observer 
risikoen for glatte 
overflader/gulve/vejbane.

Beskyttelse af miljøet: Inddæm spild for at undgå unødig 
spredning. Undgå udslip til kloakker. 
Ved forurening af kloakker eller 
vandveje adviseres de lokale 
miljømyndigheder i henhold til 
nationale bestemmelser.

Metoder til oprydning: Spild fejes op og opsamles i egnede 
beholdere til bortskaffelse. ( se punkt 
13). Produktet kan absorbere store 
mængder fugtighed. Mindre spild kan
 skylles væk med vand.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Produktet anvendes som absorberende middel til opsugning af kemikalie 
spild, og kan optage indtil 70 gange sin egen vægt. Følg brugsanvisningen 
og tag hensyn til sundhedsfaren ved spildet der skal uskadeliggøres. Brugt 
produkt opsamles i egnet affaldsbeholder til destruktion.

Opbevaring:
Opbevares tørt, og ikke i direkte sollys. Opbevares utilgængeligt for børn.

Særlige egenskaber: 
Produktet anvendes til opsugning af kemikalie spild. Produktet kan 
absorbere fugtighed fra luften. Produktet er let og kan derfor blæse.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Ingen særlige forholdsregler.

Åndedrætsværn: 
Normalt ikke nødvendigt.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Normalt ikke nødvendigt.

Øjenværn:
Normalt ikke nødvendigt. Men undgå kontakt med øjene.

   
Grænseværdier: 
 Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Perlite - - 

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

Lugt: Lugtfri

pH (koncentrat): 6,5-7,3

Flammepunkt (°C): Ikke brandbart

Antændelsestemperatur (°C): Kendes ikke

Farve: Hvid

Fysisk tilstand: Fast form

Form: Pulver

Vandopløselighed: Ikke opløselig med vand og de fleste 
flussyre.

Explosive egenskaber: Ingen

Densitet (H20=1): 0,08-0,12
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10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet og reaktivitet: 
Stabilt ved tør opbevaring. 

Materialer, der skal undgås: 
Produktet udvikler gasser ved kontakt med flussyrer. 

Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ingen farlige nedbrydningsprodukter ved normal brug.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Ingen akut eller kronisk overexponering kan forudsage hoste eller irritere 
luftvejene.

Indtagelse:
Indtagelse vil forårsage irritation af slimhinder med opkastning og 
mavesmerter.

Hudkontakt:
Ingen farlige egenskaber.

Øjenkontakt: 
Stof/støv i øjnene kan give svie og irritation.

Generelt:
Ingen heldbredsrisiko ved normal anvendelse af produktet.

Akutte og kroniske skadevirkninger: 
Allergi: Ingen kendt allergifare 
Mutagene effekter: Ingen kendt mutagen effekt 
Kræft: Ingen kendt kræftrisiko 
Reproduktionsskadelige effekter: Ingen kendte reproduktionsskadelige 
effekter.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Mobilitet:
Produktet er ikke opløseligt i vand.

Persistens og nedbrydelighed: 
Produktet er biologisk nedbrydeligt i henhold til OECD´s kriterier, og der er 
ingen kendte skadelig effekt på miljø ved anvendelse af produktet.

Bioakkumulationspotentiale: 
Ingen bioakkumulering indikeret.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Rester af produktet samt brugt absorberingsmiddel sendes til kommunal 
modtagestation eller Kommunekemi, i tydeligt mærkede beholdere, for 
destruktion. Kontakt evt. kommunens Tekniske forvaltning. 

EAK-kode er afhængig af anvendelsesområdet og indhold af opsamlet 
spild. 
EAK-kode:  15 02 02 Absorptionsmidler som er forurenet med farlige 
stoffer. 
EAK-kode:  15 02 03 Andre absorptionsmidler end angivet under 15 02 02 
EAK-kode:  18 02 02 (Ved indhold af smittefarligt indhold): Andet affald, 
hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af hensyn til 
smittefare.

14. Transportoplysninger

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, 
RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport. 

Ikke farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: 
I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om 
klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer
 og produkter, er produktet mærket som følger:

Faresymboler: 
Ingen

R-Sætninger: 
Ingen

S-Sætninger: 
Ingen

Anvendelsesbegrænsning: 
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse: 
Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, 
skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
10 L Spand/40 L Sæk

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 20007 udgave og IMDG 2006 udgave 
At-Vejledning C.O.1. 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. 
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. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, nr. 239/2005. 
At-bekendtgørelse om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler nr. 
1273/1996.

Øvrige oplysninger: 
Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden 
og på EU og natinal lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor 
kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under 
forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i punkt 1, ligesom det 
er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er 
overholdt. 
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i nationa 
lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en 
beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er 
ingen garanti for produktets egenskaber.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: 
-

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Der er generelt ændret i alle punkter.


