
 

1. Produktets navn & nummer 
Akryl polish                          Prod. nr. 259 
                         2910  -  1999 
Anvendelse: 
Anvendes til alle gulve der tåler vand, hvor der ønskes en slidstærk  
og glansfuld overflade. Gør den daglige rengøring lettere. 
 
Arbejdsmetode: 
Affedt gulvet med en kraftig grundrengøring. AKRYL POLLISH 
anvendes ufortyndet 1 ltr. til 50 kvm. Pr. lag, vi anbefaler at påføre 
gulvet 2-3 lag pr. gang. Gulvet skal være helt tørt mellem hver 
påføring. 
 

2. Sammensætning / Oplysning om stoffet 
Produktet indeholder ingen farlige stoffer af betydning 

  

3. Fareindikationer 
Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens 
anvisning. 
 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 

5 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. 
Ved vedvarende irritation søg læge. 

Hud Fjern forurenet tøj, Vask huden  
med vand og sæbe. 

Indånding Søg frisk luft 

Indtagelse Skyl munden grundigt, drik meget  
vand 

 

5. Brandbekæmpelse 
Produktet er ikke brandbart 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld 
Større mængder spild, må ikke udledes i kloak og/eller i 
overfladevand. Anvend de samme værnemidler som nævnt 
under pkt. 8. Spild optøres med klud, eller andet 
absorberende materiale. Se pkt. 13 for bortskaffelse. 

 

7. Håndtering & opbevaring 
Håndtering: Se pkt. 8 for oplysning om  

forholdsregler ved brug og  
personlige værnemidler. 

 
Opbevaring: Ingen lovmæssige krav  

vedr. opbevaring. Bør dog  
opbevares utilgængeligt for børn,  
og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer,  

                          lægemidler o.lign. 

 

8. Eksponeringskontrol /-  
     Personlige værnemidler 
Forholdsregler:  Ingen særlige, der skal dog være adgang til  
                           rindende vand og øjenskyller. 
 
Åndedrætsværn:Ikke påkrævet 
 
Handsker & Ikke påkrævet, handsker af plast eller gummi 
beskyttelsesstøj: anbefales til almindelig beskyttelse 
 
Øjenværn: Ikke påkrævet 
 
Grænseværdi: Produktet indeholder ingen stoffer, der er opgivet 
                           på At. Anvisning nr. 3.1.0.2 December 1996. 

 
 
 

 

9. Fysiske / Kemiske egenskaber 
Udseende: Hvid væske 
Lugt: Karakteristisk 
pH Koncentrat  8,0 
Vægtfylde  1,03 g/ml 

 

10. Stabilitet & reaktivitet 
Produktet er stabilt Ved stuetemperatur 

 

11. Toksikologiske oplysninger 
(sundhedsfarlige egenskaber ) 
Indånding: Indånding af dampe, kan virke  

irriterende på de øvre luftveje 
 
Indtagelse: Indtagelse af større mængder kan  

give ubehag. 
 
Øjenkontakt: Irriterer øjnene 
 
Hudkontakt: Kan virke irriterende 
  
Langtids –  Der kendes ingen skadelig 
virkning langtidsvirkning 

 

12. Miljøoplysninger 
Undgå at lade større mængder koncentreret spild og rester 
i kloak og overfladevand. 

 

13. Bortskaffelse 
Tom emballage bortskaffes som almindeligt affald. Kontakt 
kommunens tekniske forvaltning for at bortskaffe affaldet efter 
kommunens retningslinier. Hvis kommunen opfatter affaldet som 
farligt, skal det bortskaffes via den kommunale modtagestation for 
kemikalieaffald med nedenstående specifikationer. 
 
Kemikalieaffaldsgruppe: H1      Affaldsfraktion: 01,11 
EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode udfra anvendelse og 
branche. 

 

14. Transportoplysninger 
Produktet er ikke omfattet af transportregler for farligt gods 

 

15. Oplysninger om regulering 
Produktet indeholder ingen farlige stoffer af betydning. 
 
Der er ingen særlige krav om uddannelse for benyttelse af 
produktet. Men et grundigt kendskab til dette 
sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

 

16. Andre oplysninger 
Akryl polish                          Prod. nr. 259 
                         2910  -  1999 
Anvendelse: 
Anvendes til alle gulve der tåler vand, hvor der ønskes en slidstærk  
og glansfuld overflade. Gør den daglige rengøring lettere. 
 
Arbejdsmetode: 
Affedt gulvet med en kraftig grundrengøring. AKRYL POLLISH 
anvendes ufortyndet 1 ltr. til 50 kvm. Pr. lag, vi anbefaler at påføre 
gulvet 2-3 lag pr. gang. Gulvet skal være helt tørt mellem hver 
påføring.. 
 
Dosering: Bruges koncentreret 
Emballage: 5 L Dunk 
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