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Säkerhetsdatablad

Opticare Neutral Universal med duft
1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Utarbetad den: 24-04-2009/ JEH Distributör:

Topcare DK A/S
Falkoner Allé 53, 4. sal
2000 Frederiksberg
Tel: 45 38 88 42 42 Fax: 45 38 88 42 49
Nödtelefonnumret kan användas mellan 08.00 och 16.00
på vardagar.

2. Farliga egenskaper

Produkten skall inte klassificeras som farlig enligt nationella klassificerings- och märkningsföreskrifter.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Einecs-nr. CAS-nr. Ämnen Klassificering w/w%
229-912-9
-

10213-79-3
-

Natriummetasilikat, pentahydrat
Isotridecanol-ethoxylat

C;R34 Xi;R37

Xn; R22 Xi; R41

< 5
< 5

Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser

4. Åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Sök frisk luft.

Förtäring
Skölj munnen noga och drick rikliga mängder vatten.
Sök läkare om symptomen kvarstår.

Hud
Skölj huden noga med vatten och fortsätt sköljningen under lång tid.

Ögon
Skölj omedelbart med vatten (helst med ögondusch) under minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser.

Övrig information

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. Symptom: Se avsnitt 11.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Produkten är inte direkt brandfarlig. Undvik inandning av ångor och rökgaser – sök frisk luft.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Använd samma personliga skyddsutrustning som anges i avsnitt 8.
Avgränsa och absorbera spill med sand, kattströ eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare. Se avsnitt
13 för ytterligare information.

Skölj med vatten.
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7. Hantering och lagring
Hantering

Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.

Förvaring

Inga speciella förvaringskrav. Emellertid skall produkten förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Försiktighetsåtgärder för användning

Inga speciella krav.

Andningsskydd

Erfordras ej.

Handskar och skyddskläder

Plast- eller gummihandskar rekommenderas.

Ögonskydd

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering
Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Udseende:Klar vätska
Lugt:citrus
pH (koncentrat):11,8
Massefylde:1,0
Opløselighed i vand:

10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

11. Toxikologisk information
Akut
Inandning
Produkten avger normalt inte farliga ångor.

Förtäring
Förtäring av större mängder kan orsaka obehag.

Hudkontakt
Kan orsaka lätt irritation.

Ögonkontakt
Kan orsaka ögonirritation.

Långsiktiga effekter
Inga kända.
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12. Ekologisk information

Häll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet.

Motståndskraft och nedbrytbarhet
Den/de tensid(er) som indgår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordning nr. 648/2004 om tvätt- och
rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras

tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från en tillverkare.

13. Avfallshantering

Inte farligt avfall enligt avfallsförordning. Överlämna till lokal uppsamlingsplats för avfall.

Kemiskt avfall Group:H Avfall Faction:1.11

14. Transportinformation

Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG.

15. Gällande föreskrifter

Farobeteckning: Det har bedömts att produkten inte behöver klassificeras enligt nationella klassificerings- och märkningsföreskrifter.

Innehåller
-

Övrig märkning

Kemikaliesäkerhetsvärdering

Användningsbegränsningar
Inga.

Hygieniska gränsvärden
Se avsnitt 8.
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16. Annan information

Utbildningskrav

Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning.

Verksamhetsområde
Industrier, hotell, restaurang, lunchrum och offentlige institutioner.

Förpackning
Variabel

Utnyttjade källor
Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (senast
2005:4). Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer (senast
2005:3). Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) KIFS 2005:5).
Arbetsmiljöverkets författningssamling, Hygieniska Gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17. ADR 2005 års utgåva och
IMDG 2004 utgåva. Avfallsförordning (2001:1063).

Övrig information

Fullständiga texter till R-fraser finns i avsnitt 3

R22 Farligt vid förtäring.
R34 Frätande.
R37 Irriterar andningsorganen.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

(Utarbetad i Toxido®) S


