SIKKERHEDSDATABLAD

TCnano ApS

TCnano OUTDOOR
Dato: 27.08.2007

Revisionsdato:

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.
Produktnavn:
Pr-nr.:

TCnano OUTDOOR
Ikke anmeldepligtig

Leverandør:
Adresse:
Postnr./by:
Telefon:
Web-site:

TCnano ApS
Gladsaxevej 356
2860 Søborg
7026 5660
www.tcnano.dk

Varetype og anvendelsesområde:

Rensemiddel til udendørs brug.

2. Fareidentifikation.
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til gældende bestemmelser.

3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.
Indeholder i henhold til leverandøren ingen stoffer i mængder der kræver klassificering i henhold til gældende
bestemmelser.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.
Generelt:
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er bevidstløs
eller har kramper.
Indånding:
Øjenkontakt:
Hudkontakt:
Indtagelse:

Søg ud i frisk luft. Kontakt læge ved vedvarende ubehag/irritation.
Skyl straks med vand i flere minutter. Ved vedvarende irritation opsøges læge.
Huden vaskes med vand.
Drik vand eller mælk og opsøg læge.

5. Brandbekæmpelse.
Brandslukningsmidler:
Personlig beskyttelse:

Vælg slukningsmidler efter omgivelsernes art.
Brandslukningspersonel skal bære fuld beskyttelsesudstyr og lufttilført
åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.
Personlig beskyttelse:
Miljømæssige forholdsregler:
Opsamlingsmetoder:

Ingen særlige forholdsregler. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Ved større udslip (100 liter og mere) fortyndes spildet med rigeligt vand,
og inddæmmes for at undgå udledning til kloakker eller vandveje. Ved
forurening af vandløb eller kloakker kontaktes de lokalemiljømyndigheder.
Spild opsuges med absorberende middel/klude til egnede beholdere for
bortskaffelse (se afsnit 13).

7. Håndtering og opbevaring.
Håndtering:
Opbevaring:

Ingen særlige forholdsregler. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.
Ingen særlige forholdsregler. Undgå dog frost.
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.
Foranstaltninger: Ingen særlige.
Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets grænseværdiliste dateret april 2005.
Ingen fastsat
Personlige værnemidler:
Ingen værnemidler påkrævet. Ved risiko for sprøjt anbefales sikkerhedsbriller. Brug evt. gummihandsker.

9. Fysisk-kemiske egenskaber.
Fysisk tilstand:
Lugt:
pH-værdi:
Vægtfylde:
Opløselighed:

Klar væske
Karakteristisk
Neutral
0.999 g/cm3 ved 20 °C
Opløselig i vand

10. Stabilitet og reaktivitet.
Stabilitet:

Produktet er stabilt under normale forhold.

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

Stof i øjnene kan forårsage lettere.
Ingen irriterende effekter.
Ingen irriterende effekter.
Ingen irriterende effekter.

12. Miljøoplysninger.
Undgå udledning af store mængder til grundvand (100 liter eller mere - se afsnit 6).

13. Bortskaffelse.
Mindre mængder kan bortskaffes med husholdningsaffald. tørre mængder spild/affald afleveres til godkendt
kommunal modtagestation eller Kommunekemi.

14. Transportoplysninger.
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG
for søtransport.
Ikke farligt gods.

15. Oplysning om regulering.
I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, samt leverandørens selvvurdering
er produktet mærket som følger:
Faresymbol:
R-sætninger:
S-sætninger:

Ingen
Ingen
2-

Opbevares utilgængeligt for børn.

Nationale bestemmelser:
Anvendelsesbegrænsninger:
Krav til særlig uddannelse:

Ingen
Ingen udover information om produktets farlige egenskaber.

2

SIKKERHEDSDATABLAD

TCnano ApS

TCnano OUTDOOR
16. Andre oplysninger.
R-sætninger afsnit 2:
Ingen

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på
EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i
dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet i afsnit 1, ligesom
det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens
ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes
som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets
egenskaber.
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