Leverandørbrugsanvisning

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

1. Identifikation af stof/præparat og af selskabet/virksomheden:
Produktnavn:
Anvendelse:
Kodenr:
Leverandør:

SPC Europe (Sörbo) Glide
Additiv til Vinduespolering
Ikke påkrævet
Pr. nr.: Ikke anmeldepligtig
SPC / RengøringsCentret A/S.

Dato: 27.07.1998

Udseende:
Viskositet:
Kogepunkt:
Densitet (vand=1):
Damptryk:
Vandopløselighed:

Klar, lettere tåget væske
54,5 cST @ 100 °C
højt
1.003
lavt
opløselig

Peter Bangs Vej 32, A • DK-2000 Frederiksberg
Phone: (+45) 7020 6034 Fax: (+45) 3886 8277
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

10. Stabilitet og reaktivitet:

Non-ionisk tensid

Produktet er stabilt. Farlig polymerisation vil ikke forekomme.

3. Fareidentifikation:

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):

Lettere irriterende for øjnene og huden.

Indånding:
Hudkontakt:

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Øjenkontakt:

Indånding:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:

12. Miljøoplysninger:

Ved ubehag flyttes patienten i frisk luft.
Vask huden med vand og sæbe. Ved fortsat irritation, søg læge.
Skyl grundigt med vand i 15 min. Spil øjet godt op. Søg læge ved
vedvarende irritation.

5. Brandbekæmpelse:

Indånding kan irritere luftvejene.
Kan forårsage lettere irritation med mulighed for rødme, ødem eller
udtørring af hud.
Let til moderat irritation.

Ingen information foreligger.

13. Bortskaffelse:
Spild opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse og afleveres til kommunal modtagestation.

Brand slukkes med pulver, skum, CO2 eller vandtåge.
Nedkøl udsatte beholdere med vand. Hvis lækage eller spild er antændt, anvendes vandspray
til spredning af dampe.

14. Transportoplysninger:

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

15. Oplysninger om regulering:

Undgå udløb til kloakker og afløb. Opdæm spild. Undgå kontakt med øjnene. Spild opsamles i
egnede beholdere til bortskaffelse.

Faresymboler:

Ingen

R-sætninger:
S-sætninger:

Ingen
2-Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvendelsesbegrænsninger:
Krav om uddannelse:

Ingen
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et godt
kendskab til denne leverandørbrugsanvisning, bør være
en forudsætning.

7. Håndtering og opbevaring:
Undgå direkte kontakt med huden og øjnene. Sørg for god ventilation.
Opbevares utilgængeligt for børn.. Der må ikke spises eller drikkes under brugen - rygning
forbudt. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares i originalemballagen. Emballagen
holdes lukket når produktet ikke er i brug.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste af december 1996:
Ingen fastsat.
Personlige værnemidler: Åndedrætsværn skulle ikke være nødvendigt. Ved mulighed for
sprøjt bæres tætsluttende beskyttelsesbriller. Ved mulighed for kontakt med huden bæres
handsker af gummi eller plastic. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

16. Andre oplysninger:
Anvendelse:

Vandbehandlingsmiddel.

