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

Prod. nr.:
320-25

Udarbejdet den: 
12-03-2013/RW

Erstatter den: 
19-04-2010

Anvendelse:
Neutral afrenser.

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

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for 
klassificering og mærkning. 

Mennesker:
Ingen særlige.

Miljø:
Kan give let forurening i vandmiljø.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Blanding af borat, phosphat, korrosionsinhibitorer og overfladeaktive stoffer.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Flyt skadelidte ud i frisk luft.

Indtagelse:
Skyl munden og drik meget vand. Søg læge ved indtagelse af større 
mængder.

Hud:
Forurenet hud vaskes omhyggeligt med sæbe og vand.

Øjne:
Skyl straks med rigeligt vand og fjern eventuelle kontaktlinser.

Øvrige oplysninger: 
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.

5. Brandbekæmpelse
Passende slukningsmidler: Brug slukningsmidler der er 

hensigtsmæssige i forhold til det 
omgivende miljø.

Særlige farer: Ingen kendte.
Særlige forholdsregler: Undgå indånding af dampe og 

røggasser.
Særlige personlige værnemidler: Passende personlige værnemidler 

afhængigt af de øvrige forhold.

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

Anvend beskyttelsesudstyr ved risiko
 for kontakt med spild.

Beskyttelse af miljøet: Undgå udledning til miljøet og til 
kloaksystemer.

Metoder til oprydning: Spild opsuges med sugende 
materiale som f.eks. sand, jord, 
kiselgur eller universalbindemiddel til 
opsamling af væsker. Opsamlet spild 
bortskaffes som beskrevet i punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Ingen særlige krav.

Opbevaring:
Opbevares i tæt lukket originalemballage beskyttet mod frost.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Vask hænder ved pauser og ved arbejdets ophør.

Åndedrætsværn: 
Ikke påkrævet ved normal anvendelse.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Brug egnede beskyttelseshandsker for eksempel af nitrilgummi.

Øjenværn:
Brug sikkerhedsbriller ved risiko for stænk.

   
Grænseværdier: 
 Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger
- - - 

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
Lugt: Svag
Kogepunkt (°C): Ikke bestemt
Smeltepunkt (°C): Ikke bestemt
Flammepunkt (°C): Produktet er ikke brændbart
Farve: Lys gul
Relativ vægtfylde: 1,12 g/cm3
Vandblandbarhed: Fuldt blandbar
pH (10 g/l) ved 20°C: 9,7

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er stabilt ved den tilsigtede anvendelse.

Farlige reaktioner:  
Ingen kendte 

Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.
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11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Ingen kendte akutte effekter.

Indtagelse:
Ingen kendte akutte effekter.

Hudkontakt:
Ingen kendte akutte effekter.

Øjenkontakt: 
Ingen kendte akutte effekter.

Langtidsvirkninger: 
Ingen kendte langtidsvirkninger.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Kan give let forurening i vandmiljø.

Mobilitet:
Ingen data.

Persistens og nedbrydelighed: 
De overfladeaktive stoffer i produktet overholder kravene til nedbrydelighed 
i detergentforordningen (EC 648/2004).

Bioakkumulationspotentiale: 
Ingen data tilgængelige.

Andre skadelige effekter: 
Undgå udledning til kloaksystemet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Affald bortskaffes i henhold til gældende kommunale regulativ.  

EAK-Kode:  11 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: 
Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter 
Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

RSætninger: 
-

SSætninger: 
-

Anden mærkning: 

Anvendelsesbegrænsning: 
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse: 
Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af 
dette sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
25 L

Anvendte kilder: 
ADR 2009.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, 
salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 3292/2002, senest 
ændret ved nr. 44/2009. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 48/2010. 
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og 
importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 
559/2002 + forordning 1907/2006/EF. 
Detergentforordningen EC 648/2004.

Øvrige oplysninger: 
Der gøres opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage 
nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Der er ikke foretaget ændringer.


