Leverandørbrugsanvisning

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

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

SPC Europe (Sörbo) Glasrens
Kalkopløser.
Ikke påkrævet
Pr. nr.: 1255620
SPC Europe / RengøringsCentret A/S.

Udseende:
Vandopløselighed:
Dato: 25.08.2000

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

Vægt %
5329-14-6
61790-53-2

Klassificering
<25

Xi; 36/38-52/53

3. Fareidentifikation:
Lokalirriterende:
Irriterer øjnene og huden

4. Førstehjælpsforanstaltninger:
Indånding:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Indtagelse:

Flyt patienten i frisk luft. Hvis åndedrætsproblemer, giv ilt.
Ved åndedrætsstop, giv kunstigt åndedræt.
Vask huden med vand og sæbe. Ved fortsat irritation, søg læge.
Skyl grundigt med vand i 10-15 min. Spil øjet godt op. Søg læge.
Søg STRAKS læge.

5. Brandbekæmpelse:
Produktet er ikke brandfarligt. Sørg for god ventilation.
Nedkøl udsatte beholdere med vand. Produktet kan afgive giftige dampe og gasser, hvis det
involveret i brand. Kan udgører eksplosionsfare.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:
Undgå udløb til kloakker og afløb. Må ikke udledes til vandmiljøet. Opdæm spild. Spild
opsamles i engangsemballage.

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:
Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste af december 1996:
Mineralsk støv, inert, respirabel: 5 mg/m³
Personlige værnemidler: Åndedrætsværn skulle ikke være nødvendigt. Ved mulighed for
stof i øjnene bæres tætsluttende beskyttelsesbriller. Ved mulighed for kontakt med huden
bæres handsker af gummi eller plastic samt evt. forklæde. Punktudsugning er normalt
tilstrækkelig. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug.

Hvidt pulver
25% blandbar

10. Stabilitet og reaktivitet:
Produktet er stabilt. Farlig polymerisering vil ikke forekomme. Undgå kontakt med alkalig.
Undgå ekstrem varme. Farlige nedbrydningsprodukter: Svovldioxid

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber):
Indånding:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:
Indtagelse:

Indånding af støv kan irritere slimhinder og luftveje og kan give
symptomer som hovedpine og kvalme.
Langvarig og gentagen kontakt kan forårsage irritation.
Forårsager irritation, rødme, tårer og sløret syn.
Kan giver irritation af mave/tarm systemet, kvalme, opkastning og
diarré.

12. Miljøoplysninger:
Indeholder stof klassificeret som skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage
uønskede langtidsvirkning i vandmiljøet. (R52/53)

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

14. Transportoplysninger:
Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering:
Faresymboler:

Indeholder:
R-sætninger:
S-sætninger:

36/3822628-

Natriumcarbonat
Irriterer øjnene og huden.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks med vand
og læge kontaktes.
Kommer stoffet på huden vaskes med store mængder vand.

Kode nr.:
Ikke påkrævet.
Pr-nr.:
1255620
Anvendelsesbegrænsninger:
Ingen
Krav om uddannelse:
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et godt
kendskab til denne leverandørbrugsanvisning, bør være
en forudsætning.

16. Andre oplysninger:
Anvendelse:
Kalkløser.

