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1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden
· Oplysninger om produktet: Artikel nr. 132175
· Handelsnavn: Håndrens
· Stoffets /præparatets anvendelse Håndvaskepasta
· Producent/leverandø: ProFlex Kemi A/S, Transitvej 1, 6330 Padborg Tlf. 74670394 Fax. 74674621
· Oplysningsgivende område: Tel. +46 451 880 00, FAX +46 451 880 44
· Oplysning i nødstilfælde: 020-996000 (ECR Nr. Nat.) +46 8 337 043 (ERC Nr. Int.)

2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer
· Kemisk karakterisering
· Beskrivelse: Rensemiddel
· Farlige indholdsstoffer: bortfalder
· Yderligere oplysninger: Teksten på de anførte advarselssignaler findes i kapitel 16.

3 Fareidentifikation
· Farebetegnelse: Bortfalder.
· Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø:
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige
klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.
· Klassificeringssystem:
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
faglitteratur og med firmaoplysninger.

4 Førstehjælpsforanstaltninger
· Generelle oplysninger: Særlige forholdsregler kræves ikke.
· Efter indånding: Tilførsel af friskluft, i tilfælde af besværligheder skal lægen søges.
· Efter hudkontakt: I almindelighed er produktet ikke irriterende for huden.
· Efter øjekontakt: Øjnene skal skylles flere minuter ved åbne øjelåg med rindende vand.
· Efter slugning/synkning: I tilfældet af vedvarende besværligheder skal lægen konsulteres.

5 Brandbekæmpelse
· Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande skal bekæmpes med vandspraystråle eller
alkoholbestandigt skum.
· Særligt beskyttelsesudstyr: Særlige forholdsregler kræves ikke.
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6 Forholdsregler over for udslip ved uheld
· Personrelevante forsigtighedsforanstaltninger: Ikke nødvendig.
· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Særlige foranstaltninger kræves ikke.
· Fremgangsmåde til rensning/optagelse: Skal tages op mekanisk.
· Yderligere oplysninger: Farlige stoffer frisættes ikke.

7 Håndtering og opbevaring
· Håndtering:
· Oplysninger om sikker brug: Særlige forholdsregler kræves ikke.
· Oplysninger om brand- og eksplosionssikring: Særlige forholdsregler kræves ikke.
· Lagring:
· Krav til lagerrum og beholdere: Ikke nogen særlige krav.
· Oplysninger om sammenlagring: Ikke nødvendig.
· Yderligere oplysninger om lagringsvilkårene: Ikke nogen.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
· Yderligere oplysninger om udformningen af tekniske anlæg:
Ikke nogen yderligere oplysninger, se punkt 7.
· Bestanddele med arbejdspladsrelevante grænseværdier som skal overvåges:
Produktet indeholder ikke nogen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelevante
grænseværdier som skal overvåges.
· Yderligere oplysninger: Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister.
· Personligt beskyttelsesudstyr:
· Almindelige beskyttelses- og hygiejneforholdsregler:
De sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger ved håndteringen med kemialier skal overholdes.
· Beskyttelse af åndedrættet: Ikke nødvendig.
· Beskyttelse af hænderne: Ikke nødvendig.
· Handskemateriale
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og
er forskelligt fra den fabrikant til den anden.
· Handskematerialets gennemtrængningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde
denne.
· Beskyttelse af øjnene: Ikke nødvendig.

9 Fysisk-kemiske egenskaber
· Generelle angivelser
Form:
Farve:
Lugt:

Pastøs
Bleg
Mild

· Tilstandsændring
Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt.
Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeområde:
(fortsættelse på side 3)
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· Flammepunkt:

Ikke anHvendelig.

· Selvantændelighed:

Produktet er ikke selvantændeligt.

· Eksplosionsfare:

Produktet er ikke eksplosivt.

· Densitet:

Ikke bestemt.

· Opløselighed/blandbarhed med
Opløselig.
vand:

10 Stabilitet og reaktivitet
· Termisk nedbrydning / betingelser der bør undgås: Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.
· Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt.
· Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen farlige nedbrydningsprodukter kendt.

11 Toksikologiske oplysninger
· Akut toksicitet:
· Primære irritationsvirkning:
· på huden: Ingen irriterende virkning.
· på øjnene: Ingen irriterende virkning.
· Sensibilisering: Nogen sensibiliserende virkning er ikke kendt.
· Yderligere toksikologiske oplysninger:
Pga. beregningsmetoden ifølge EFs almindelige klassificeringsdirektiv for tillavninger i dets
sidstgyldige formulering er produktet ikke deklarationspligtigt.
Ved saglig korrekt håndtering og bestemmelsesmæssig brug forårsager produktet efter vores erfaringer
og efter de os foreliggende informationer ikke nogen sundhedsfarlige virkninger.

12 Miljøoplysninger
· Almindelige oplysninger: Fare for vand er ikke kendt.

13 Bortskaffelse
· Produkt:
· Anbefaling: Ringere mængder kan aflæsses sammen med husholdningsaffald.
· Urensede emballager:
· Anbefaling: Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter.

14 Transportoplysninger
· Transport ad landvejen ADR/RID (grænseoverskridende):
· ADR/RID-GGVS/E klasse: · Transport med søgående skib IMDG:
· IMDG-klasse:
(fortsættelse på side 4)
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· Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse:

15 Oplysninger om regulering
· Deklaration efter EØF-direktiver:
De almindelige sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal overholdes.
Produktet er efter EF retningslinjerne/forordningen om farlige stoffer ikke mærkningspligtigt.
· Nationale forskrifter:
Produktet er deklarationspligigt ifølge forordningen om farlige stoffer i den sidstgyldige formulering.
· EU-VOC:

0,00 %

16 Andre oplysninger
Oplysningerne støtter sig til vores nuværende viden, men udgør dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
· Området som udsteder datablad: Q&E Department
DK

DR

