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1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer:
2200664
Leverandør:
Trinol A/S
Havnegade 20
9400 Nørresundby

MST Reg. Nr.

Revision: 15-03-2010

Varetype:

Rengøringsmiddel, industriel brug

N R50, R36/38
R11, R36, R67
R22, R41

w/w%
5 - 10%
1 - 5%
1 - 5%
0,1 - 1%

Producent/Importør
Trinol A/S
Havnegade 20
9400 Nørresundby

Tlf.: + 45 96 32 00 64 Fax: + 45 96 32 00 63
Nødtelefonnr.: +45 96 32 00 64
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8.00 og 16.00 på hverdage.
E-mail: Anvendelse: Anvendes som en polish-shampoo i automatiske vaskehaller.

2. Fareidentifikation
Væsentligste farer for mennesker og miljø:
Irriterer øjnene. Indeholder små mængder organisk opløsningsmiddel.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.

CAS nr.
67-63-0

Stoffer
tensider, kationiske
isopropylalkohol
tensider, nonioniske
parfume

Klassificering
Xi
Xi, F
Xn, Xi

1) Organisk opløsningsmiddel
2) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (august 2007)

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Generelt:
I tvivlstilfælde skal læge kontaktes.
Indånding:
Den tilskadekomne bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved fortsat irritation.
Øjenkontakt:
Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand eller øjenskyllevæske i mindst 15 min. Spil øjnene godt op. Søg
læge.
Hudkontakt:
Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse:
Skyl straks munden og drik rigelig vand. Søg læge ved fortsat ubehag.

5. Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler:
Produktet er ikke brændbart, hvorfor slukningsmidler skal afpasses med omgivelserne.
Personlige værnemidler:
Brug fuld beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:
Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med øjnene.
Spild opsuges med ikke brændbart, absorberende materiale f.eks. sand eller jord. Opsamles eventuelt med
absorptionspude/klude og anbring i beholder. Skyl efter med vand. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering:
Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe/aerosoler.

Note
1+2
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Opbevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer,
lægemidler eller lignende. Opbevares frostfrit. Opbevares ved temperaturer under 50 °C.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Tekniske foranstaltninger:
Der skal være adgang til vand eller øjenskylleflaske. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.
Beskyttelse af åndedrætsorganer:
I tilfælde af utilstrækkelig ventillation skal åndedrætsværn anvendes. Brug åndedrætsværn med gasfilter A (brunt).
Beskyttelse af hænder:
Anvend beskyttelseshandsker af nitrilgummi eller lignende egnet materiale. Gennembrudstid > 480 min.
Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.
Beskyttelse af øjne:
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk.
Beskyttelse af huden:
Ingen særlige krav.
Grænseværdier:
CAS-nr: Kemisk navn: Grænseværdier: Anm.:
67-63-0 isopropylalkohol 200 ppm 490 mg/m³

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Fysisk tilstand: Flydende
Farve: lysegul
Lugt: Frugtagtigt
Opløselighed: Vand
Vægtfylde: 1,020 g/cm³
Blandbar med vand: Ja
pH-koncentrat: 5-6
Frysepunkt: 0 ° C
Vandopløselig: 100%

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:
Produktet er stabilt ved normal anvendelse
Forhold, der skal undgås:
Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder
Materialer, der skal undgås:
Ingen kendte.
Farlige nedbrydningsprodukter:
Ingen kendte.

11. Toksikologiske oplysninger
Indånding:
Kan virke irriterende og medføre hoste.
Huden:
Kan virke hudirriterende.
Øjnene:
Irriterer øjnene.
Indtagelse:
Indtagelse vil kunne medføre kvalme og ubehag.
Langtidseffekt:
Gentagen indånding eller Indånding af høje koncentrationer kan medføre kvalme, svimmelhed og hovedpine.
Generelt:
isopropylalkohol
LD50 Oral rotte = 5045 mg/kg (OECD 402)
LD50 hud kanin = 12,8 g/kg (OECD 402)

12. Miljøoplysninger
Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:
Ingen kendte.
isopropylalkohol
fisk: LC50 (96 h) 4200 mg/L
fisk: LC50 (96 h) >100 mg/L, Directive 84/449/EEC, C.1
Fisketoksicitet:
Algetoksicitet: Daphnia magna (Crustacea): EC50 (44 h) 2285 mg/L
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Mobilitet:
Produktet er blandbart med vand. Kan spredes i vandmiljøet. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som
fordamper let fra alle overflader.
Nedbrydelighed:
Produktet er biologisk nedbrydeligt.
Bionedbrydelighed > 90%.
Akkumulering:
Produktet forventes ikke at akkumulere i miljøet.
isopropylalkohol
BCF, <10 mg/g, Beregnet
Generelt:
Bør ikke udledes ufortyndet i spildevandet eller i kloakken.
isopropylalkohol
Bioakkumuleres ikke

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Bortskaffelse:
Bortskaffes efter kommunens regulativ om affald. Et eksempel på en EAK-kode nr. (se nedenfor), jf.
affaldsbekendtgørelsen.
Affaldsfraktion: 01.11
EAK-kode (affaldskatalog nr.): 02 01 01 Slam fra vask og rengøring
20 01 29 Detergenter indeholdende farlige stoffer

14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

R36 Irriterer øjnene.
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

16. Andre oplysninger
R-sætninger:
R11 Meget brandfarlig.
R22 Farlig ved indtagelse.
R36 Irriterer øjnene.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
Afsluttende bemærkning:
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af oplysninger stillet til rådighed af leverandøren samt gældende
national og EU lovgivning. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres
opmærksom på, at det altid påhviler brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende
regler.
Kilder:
AT-Vejledning C.0.1 Grænseværdier for stoffer og materialer - August 2007. BEK nr. 161 af 26. april 1985.
Bekendtgørelse om brandfarlige væsker. BEK nr. 292 af 26. april 2001. Arbejde med stoffer og materialer - samt
ændringsbekendtgørelse nr. 496 af 27. maj 2004. BEK nr. 329 af 16. maj 2002. Bekendtgørelse om klassificering,
emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 559 af 4. juli 2002 - med
ændringer. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer.
BEK nr. 746, 1992, med ændringer. Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler. BEK nr. 923 af 28. sep. 2005.
Listen over farlige stoffer. Europaparlamentets forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.
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