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

Prod. nr.:
467

Pr-Nummer:
Produktet er ikke anmeldepligtigt.

Udarbejdet den: 
25-09-2010/RW

Erstatter den: 
14-04-2008

Anvendelse:
Anvendes til biologisk renhold og lugtbekæmpelse ved toiletter/urinaler, 
mødelokaler, affaldscontainer, efter brand/oversvømmelse, dyreinternater 
m.v..

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

Stof i øjnene kan irritere øjne og hud. Indtagelse kan forårsage irritation af 
luftveje, svælg og hals.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Produktet indeholder 0,1% mikroorganismer samt <0,5% anioniske tensider
 (cas. 151-21-3) og 0,05% parfume Spring Mint K-1904.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Førstehjælp ikke påkrævet.

Indtagelse:
Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.

Hud:
Huden skylles med vand.

Øjne:
Skyl med rigelige mængder vand. Ved vedvarende irritation opsøges læge.

Generelt:
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig 
opkastning, hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.

5. Brandbekæmpelse

Passende slukningsmidler: Vand, alkoholbestandigt skum, 
carbondioxid eller pulver.

Særlige personlige værnemidler: Brandslukningspersonel skal bære 
lufttilført åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

Anvend de personlige værnemidler, 
der er angivet i punkt 8. Begræns 
spredningen. Sørg for god 
ventilation.

Metoder til oprydning: Større spild opsuges med 
absorberende middel. Små mængder
 skylles væk med vand.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Ingen særlige forholdsregler

Opbevaring:
Opbevares ved stuetemperatur i lukket emballage.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Produktet kræver ikke særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: 
Ingen særlige krav.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Undgå at spise, drikke eller ryge under brugen. Vask hænder efter 
håndtering. Bær alm. arbejdstøj.

Øjenværn:
Ikke påkrævet ved normalt brug af produktet. Anvend beskyttelsesbriller, 
hvis mulighed for stænk i øjne er tilstede.

   
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: Farveløs væske

Lugt: Mynteduft

pH (koncentrat): 6,0-7,5

Kogepunkt (°C): 100°C

Relativ vægtfylde: ca. 1,0 g/cm3

Vandopløselighed: Opløselig

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er stabilt under normale forhold. 

Materialer, der skal undgås: 
Stærke baser og syrer.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Ingen effekter eller symptomer.

Indtagelse:
Indtagelse kan forårsage irritation af mund, svælg og hals.

Hudkontakt:
Ingen effekter eller symptomer.

Øjenkontakt: 
Stof i øjnene kan give irritation.
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12. Miljøoplysninger

Mobilitet:
Er opløseligt i vand.

Persistens og nedbrydelighed: 
Stoffet er fuldstændigt nedbrydeligt.

Bioakkumulationspotentiale: 
Bioakkumulering i vandlevende organismer forventes ikke.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Større mængder spild/rester afleveres til kommunal modtagestation for 
kemikalieaffald.

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

Indeholder:
0,1% mikroorganismer 
<0,5% anioniske tensider 
0,05% Parfume Spring Mint K-1904

Faresymboler: 
Ingen

R-Sætninger: 
Ingen

S-Sætninger: 
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

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:
1 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.

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: 
-

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


