
 

1. Produktets navn & nummer 
Care Repair Beskidt hånd håndrensemiddel        Prod. nr. 104 
 
Anvendelse: 
Til vask og rengøring af snavsede hænder. 
Fjerner hurtigt & let olie, fedt og andet fastsiddende snavs. 
En særdeles effektiv og dybderensende håndrens. 
Produktet er særdeles mildt og hudvenligt, og kan anvendes på alle 
mindre sarte hudtyper. 
 
Arbejdsmetode: 
Smør hænderne ind i Beskidt Hånd og gnid olie, fedt og andet 
snavs af, efterskyl med vand. Care Repair Beskidt hånd 
håndrensemiddel afvaskes nemt med vand, og efterlader huden ren 
og fedtfri 
 

 

2. Sammensætning / Oplysning om stoffet 
Alifatiske kulbrinter - Fedtsyre sæbe – Nonioniske tensider 

 

3. Fareindikationer 
Indtagelse Risiko for kemisk betinget  

lungebetændelse 

Øjne Virker irriterende for øjnene 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 
Indånding: Ikke Relevant 
Indtagelse: Skyl munden med vand, undgå  

opkastning, søg læge. Giv ikke adrenalin eller 
lignende. 

Hudkontakt: Skyl huden med vand 

Kontakt 
med øjne: 

skyl øjnene grundigt med vand, og  søg evt. læge 
for fjernelse af fremmedlegemer 

 

5. Brandbekæmpelse 
Produktet er ikke brandbart – Sluk med skum / Vandstråle  
 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld 
Skyl med vand 

 

7. Håndtering & opbevaring 
Håndtering Ingen forholdsregler 

Opbevaring Emballagen holdes lukket. 
Opbevares mellem 0 – 30 graders varme. 

Brandfareklasse 
& oplagring 

Produktet er ikke omfattet af 
bekendtgørelsen om brandfarlige væsker 

 

8. Eksponeringskontrol /-  
     Personlige værnemidler 
Forholdsregler ved brug Ingen særlige forholdsregler  

Åndedrætsværn Ikke påkrævet 

Handsker, beskyttelsesstøj & 
høreværn 

Ikke påkrævet 

 

9. Fysiske / Kemiske egenskaber 
Udseende Rød pastaagtig 

håndrensecreme. 
Viskositet Cremet 

ph 
Koncentrat 

8,5 - 9 Vægtfylde 1,05 

 
 
 
 
 

 

10. Stabilitet & reaktivitet 
Produktet er stabilt under normale omstændigheder. 
 

11. Toksikologiske oplysninger 
(sundhedsfarlige egenskaber ) 
Indtagelse Undgå indtagelse – Virker irriterende 

Øjenkontakt Undgå at få stoffet i øjnene – Virker 
irriterende. 

Langtidsvirkning Der kendes ingen skadelig 
langtidsvirkning. 

 

12. Miljøoplysninger 
Tensiderne opfylder hver især EU´s krav om primær 
bionedbrydelighed> 90%. Høje koncentrationer, kan forårsage 
ugunstige effekter i vandmiljøet. 

 

13. Bortskaffelse 
Rester i små mængder kan udledes til kloak med store mængder 
vand. Store mængder skal destrueres i henhold til lokal lovgivning 
om destruktion af kemikalieaffald. 

 

14. Transportoplysninger 
Produktet er ikke omfattet af gældende transportregler. 
 

15. Oplysninger om regulering 
Indeholder: 
Alifatiske kulbrinter, fedtsyresæbe, Nonion tensider, Hudcreme  
(ikke Lanolin) Kunststof granulat - 

Faremærker Ingen 

Faresymboler Ingen 

 

16. Andre oplysninger 
Care Repair Beskidt hånd håndrensemiddel        Prod. nr. 104 
 
Anvendelse: 
Til vask og rengøring af snavsede hænder. 
Fjerner hurtigt & let olie, fedt og andet fastsiddende snavs. 
Er en særdeles effektiv og dybderensende håndrens. 
Produktet er særdeles mildt og hudvenligt, og kan anvendes på alle 
mindre sarte hudtyper. 
 
Arbejdsmetode: 
Smør hænderne ind i Beskidt Hånd og gnid olie, fedt og andet 
snavs af, efterskyl med vand. Care Repair Beskidt hånd 
håndrensemiddel afvaskes nemt med vand, og efterlader huden ren 
og fedtfri 
 
Dosering: Bruges koncentreret 
 
Emballage: 4,5 kg – 15 kg spande 
 
Opbevares utilgængelig for børn 
 
Udskrevet d. 13 April 2006         
 
Bjarne Truc.  Care Repair 

 

Sikkerhedsdatablad     Care Repair A/S 
For produkt nr. 104     Industrivej 19 
Beskidt Hånd     8881 Thorsø 
Håndrensemiddel     Tlf: 8666-8560 


