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

Prod. nr.:
114

Udarbejdet den: 
02-09-2009/RW

Erstatter den: 
28-08-2009

Anvendelse:
Desi Skum-sæbe anvendes som håndsæbe, hvor der ønskes desinfektion 
og høj håndhygiejne, da den ikke først skal vaskes ind i hænderne med 
vand, da den er skummende. Desi Skum-Sæbe indeholder Aloe Vera samt 
glycerin, der er plejende, nærende og blødgørende for hænderne.

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.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Aqua, Glycerin, Alcohol denat., Cocamide DEA Cocamine Oxide, 
Hydroxypropyl Bisoleyldimonium Chloride, Aloe Barbadensis Extract, 
Chlorhexidine Digluconate, Lactic Acid, Benzalkonium Chloride, 
Denatoium Benzoate. 

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Søg frisk luft.

Indtagelse:
Søg læge ved ubehag.

Hud:
Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne:
Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger: 
Ved henvendelse til læge medbringes dette sikkerhedsdatablad eller etiket.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og 
røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. 
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende 
materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for 
bortskaffelse. Mindre spild tørres op med en klud.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige 
værnemidler.

Opbevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med 
levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares frostfrit.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Ingen særlige krav

Åndedrætsværn: 
Ikke påkrævet

Handsker og beskyttelsestøj: 
Ikke påkrævet

Øjenværn:
Ikke påkrævet

   
Grænseværdier  
 
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: Klar

Lugt: Ingen

pH (koncentrat): 5,0

Massefylde (g/ml): 1,0 g/ml

Opløselighed i vand: Opløseligt

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet og reaktivitet: 
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

Forhold, der skal undgås: 
Ingen.

Materialer, der skal undgås: 
Ingen kendte. 

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse:
Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt:
Kan virke let irriterende.

Øjenkontakt: 
Kan fremkalde irritation af øjet.
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12. Miljøoplysninger

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

Persistens og nedbrydelighed: 
Tensiderne i produktet opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i 
henhold til EU Regulering No. 648/2004 for vaskemidler. Data til 
bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra 
eller på forespørgsel af fabrikanter af vaskemidler.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det 
anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning 
med nedenstående specifikationer. 

Kemikalieaffaldsgruppe:   H

Affaldsfraktion:   01.11

EAK-kode:  Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og 
branche.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og 
sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

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

Faresymboler: 
-

R-Sætninger: 
-

S-Sætninger: 
-

Anvendelsesbegrænsning: 
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse: 
Ingen krav om uddannelse.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
1 L.

Anvendte kilder: 
Miljøstyrrelsens 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. 
Miljøstyrrelsens bekendtgørelse om begrænsning om salg og anvendelse af
 visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, 
1042/1997. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler 
nr. 1109/1992, senest ændret ved nr. 727/2004. 
Miljøstyrrelsens bekendtgørelse om kosmetiske produkter, 74/2005

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: 
-

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Der er ændret i samtlige punkter.


