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1, IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDoREN

Produktnavn: Bioaktiv PR-nr. lkko kr6v6t

Anvendelse: Rensemiddel til: linoloum, marmor, tafia?zo, Emballaoe: 1 ltr. flaske og 5ltr.
<linke- og flisegulve, m.m. plast, metal,
glaEfib€r, aluminium, malet og lakaret tra,
ovne, pejse, emhatter, kokkeninterisr m.m
,motorsr, msskiner, gEragegulve s6mt elle
st€der hvor vansk€lige rongoringEopgaver
skal lssos.

Leverandor: InterClean ApS.
Vastorlundvej 12

?,f;?ff#"lf[, *
Mail: info@interclean.dk

Plastdunk

2. SATTENSIETilING'OFLYSNING OU IilDHOLDSSTOFFER

Produkt6t indeholder: vand, nonioniske tensider, fosfater, kompleksbindere og konserveringsmiddel.

Fslgendo stoffer skal deklareres i henhold til lovgivningen:

y! CAS-nr.: EF-nr.: Kemisk navn: Fareklassificerino:
1-5 68515-73-1 ffi22G.1 D-Glucop),ranos€, digomer, d€cy Xi:R36

octy{ glycosidor

Anm.:

3. FAREIDENNFIKANON

ProduKet er ikke klassificeret i henhold til galdende lovgivning.

Mennesker: Langerevarende hudkonlaR kan forArsage brbig6ende initation. Stank i ojnene kan
medfore r6dme og irritation. Dampe/aerosolor kan irritere luftvejene.

Mi l io : Undg6 udledning til miljo€n

4. FORSTEHJELPSFORANSTALTNINGER

lnddndino: Personen bringes i frisk lufi og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag sog skadostue og
medbring si kkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Fjern brurenet toj og skyl huden grundigt med vand.

OjenkontaK; Skyl straks med rigeligrt vand i op til 15 minutter. Fjem evt. kontaktlinser og spil ojet godt op.
Ved fortsat initatron: Sog skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet.

Indtaqelse: Skyl straks mundon og drik dgalige mangder vand. Hold psrsonen under opsyn. I tilfalde af
ubehag: S69 skadestue og medbring sikkorhedBdatabladet.
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5. BRANDBEI(EMPELSE

Slukninosmidler: Brandslukningsmiddel valges undor hensyntragon iil evt. andre kemikalier.

Sarlioe furer: Ingen sarlige forholdsroglor. Prcduktet er ikke brandfarligt.

BeslMtelsesudstvr til Bsskyttelsesudstyr valg€s under hensyntagen til eventuelle andre kemikalier.
slukninosperaonel:

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personliqe sikkerheds- Undgrd kontakt med hud og 6jne. Vedrsrende personlig€ v@rnemidler, se punkt 8.
foranstaltninoer:

Miliobeskvttelses- UndgA udledning til vandmiuoet.
foranstaltninoer:

Metoder til oorldnino: Mindre spild: Spild skylles bort m€d rigeligt vand.
Storre spild: Spild opsuges med sugende materiale. Vedrsrende bortskaffelso, se punkt 13.

7. HANDTERING OG OPBEVARING

H6ndterino: Foig god kemikaliehygiejne. UndgA kontakt med hud og ojne.

Tekniske foranstaltninoer: lkke relevant.

Tekniske forholdsreoler Ingen sarlige krav.
ved oobevarino:

Opbevarinqsb€tinoelser: Opbevares frostfrit i lukket originalemballage.

8. EKSPONERINGSKONTROUPERSONLIGEVERNEiIIDLER

Tekn isks foranstaltninoer: I ngen sErlige krav.

Personlioe Beskyttelseshandsker og -briller anbefales. Egnede handsker kan anvises af
vernemidler: handskeleverandsren. Personlige varnemidler skal valges i overensstemmolse med

galdende CEN standarder og i samarbejde med leverandoren af personlige varnemidler.

Hwieiniske Vask hander efter brug,
foranstaltn inq€r:

Miljseksoonerinos- lkke kendt.
kontrol:

Cuslomr No 21186

Flllng No: '37371



SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn:

Udarbejdet:

Bioaktiv

2003-0244

Side:

Printdato:

SDSID:

31 4

200342-04
Dt(/1.0

9. FYSISK. KEMISKE EGENSKABER

Udseende:

Lugt:
pl-l:

Kogepunkt:

Flammepunkt:

Ralativ massefy'lde:

Opl6selighed:

klar vaske
lkke kendt
10 (Koncentrerst)
100 ' c
ikko relevant

ca.  1 .0

fuldstandig i vancl

Eksplosionsgranser: ikke relavant

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.

Tilstande/materialer. StarKoxiderendemidler.
der skal undqAs:

Falliqe Ingen ved normale forhold.
neqbrvdn inosorod gkter:

t 1. TOKSTKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

IndAndinq:

Hudkontakt:

OjenkontaK:

Indtaqelse:

lkke aktuel ved almindelig arbsjdstempsrstur. Aerosolsr kan irritere luftvejene

Langvarig kontakt kan medfsre rodme og iritation.

Stank kan madfsre irritation og rodme.

Kan virke irriterende og medfore utilpashed.

12. ITIIUOOPLYSNINGER

Mobilitet:

Nedbrvdeliqhed:

Okoloksicitet:

Bioakkumulerinos-
ootentialo:

Produktet er vandoploseligt og kan spredes i vandmiljoet.

Produktet er biologisk nedbrydeligt.

Storo mangder af produktet kan p6virke surhedsgraden (pH-vardien) i vandmiljoot med
risiko for skadevirkninger for vandorganismer.

Data om bioakkumulering er ikke oplyst.

Andre skadelioe effekter: Ingon kondte

13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester bortskaffes i overonsstemmelse med kommunens afialdsrogulativer
EAK-kode: 07 06 99

cuswrNo 2116
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1/T. TRANSPORTOPLYSNINGER

Er ikke omtuttet af de intemationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADFVRID).

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faremarknino: PA basis af producontens odysninger om den komiske sammensatning er produktet vurderet
af Dansk Toksikologi Center til ikke at vare omfattet af Miljoministeriets markningsregler (if.
bekendtgorelse nr. 329 af 18. maj 2002).

Nationale reoulerinoer: Miljoministerieb bekendtgorelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballaring,
markning, salg og opbevaring af kemiske stoffar og produktar.
Beskaftigelsesministeriets bekendtgorslse nr. 559 af 4. juli 2002 om serlige pligter for
fremstillere, leverandoror og imporlorsr mv. af stofier og materialor sfter lov om abejdsmiljo-
Arbejdstilsynots b€kendtgorelse nr. 292 at 26. agnl2001 om arbejde med stoffer og matarialer
(kemiske agenser).
Kommissionenes beslutning 20OOl532lEC som andret ved beslutning 2001/118/EC om
udarbejdelse af en liste over affald og farligt affald i henhold til Kommissionens direktiv
TilMUEEC om affald og dlreKiv 91/689/EEC om farligt aftuld, med endringer.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Deklaration i henhold til EF Kommissionens henstilling af 13. septomber 1989 om markning af vaske-og
rengo ringsm idl ar (89 | 5421 E@F ):
Under 5%: nonioniske tensider og konserveringsmidler.

Ordlyd af risikosatninger:
R36 lrriterer 6inene.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pA opllaninger i vores besiddelse pd datoen for udarbejdelsen og
ar givet under brudsatning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med
anvendelsesmAden specificeret pA emballagen ellor i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktot, evt. i
kombination med andre produkter eller processer, sker pA brugnrens 6get ansvar.

Ud.b.ld€r .f OANS( TOKSIKOLOGI CENTER Ko€lc AllA 2, Dt(.2970 HrrElplm Trhfon 45 78 20 55, Tddu 45 76 24 55
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