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SIKKERHETSDATABLAD

Bathroom cleaner trigger 5,7%
1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato

19.11.2008

Kjemikaliets navn

Bathroom cleaner trigger 5,7%

Artikkelnr.

16122898

Firmanavn

AS Cleaningshop.no

Besøksadresse

Skiringsalsveien 134

Postadresse

PB 1036

Postnr.

3204

Poststed

SANDEFJORD

Land

Norge

Telefon

004790030855

E-post

egil@cleaningshop.no

Hjemmeside

http://www.cleaningshop.no

Org. nr.

981213645

2. Fareidentifikasjon
Farebeskrivelse

I henhold til den britiske kjemikalieforskriften av 2002 (CHIP3) er dette produktet
ikke klassifisert som irriterende for øyne og hud.

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn
Sitronsyre
2-Propanol
Kvartære
ammoniumforbindelser,
C12-18-alkyl(hydroksyetyl)
dimetyl, klorider
Komponentkommentarer

Identifikasjon
CAS-nr.: 77-92-9
EC-nr.: 201-069-1
CAS-nr.: 67-63-0
EC-nr.: 200-661-7
CAS-nr.: 85736-63-6
EC-nr.: 288-474-7

Klassifisering
Xi; R36

Innhold
2-4%

Xi, F; R11, R36, R67

0,01 - 3,0 %

C, N; R22, R34, R50

0,0 - 2,0 %

Fullstendig tekst for R-setninger omtalt under punkt 3: Se punkt 16.

4. Førstehjelpstiltak
Generelt

Som en generell regel skal lege alltid kontaktes i tvilstilfeller og ved vedvarende
symptomer.
Gi ALDRI væske til bevisstløse personer.

Hudkontakt

Fjern tilsølte klær, og skyll huden grundig med såpe og vann.
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Øyekontakt

Skyll grundig med bløtt, rent vann i 15 minutter mens øyelokkene holdes åpne.
Henvis pasienten til øyenlege, særlig hvis det oppstår rødhet, smerter eller
svekket syn.

Svelging

Hvis mengden er liten (ikke mer enn en munnfull), skyll munnen med vann, og
kontakt lege.
Ved utilsiktet svelging, kontakt lege for vurdering av behov for observasjon og
påfølgende sykehusbehandling. Vis legen etiketten.

5. Tiltak ved brannslukking
Brannslokkingsmetoder

Ikke relevant.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Oppbevares utilgjengelig for barn

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Unngå utslipp av store mengder til vannveier.

Metoder for opprydding og
rengjøring

Fang opp væskesøl med sand eller et inaktivt absorberende materiale. Brukt
materiale samles opp i en egnet avfallsbeholder og avhendes i henhold til lokale
bestemmelser

7. Håndtering og lagring
Oppbevaring

Mørkt og kjølig i stående originalbeholder. Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal
bare brukes i henhold til anvisningene

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Personell skal bruke overaller som vaskes regelmessig.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Farge

Grønn

Løselighet i vann

Løselig

Kommentarer

1,01±0,01 g/cm3

Status

I handelsvare

Verdi

2,5 - 4,5

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet

Produktet er stabilt ved håndtering og lagring som anbefalt under punkt 7 i
sikkerhetsdatabladet. Skal ikke blandes med andre rengjøringsprodukter.

11. Toksikologisk informasjon
Øvrige helsefareopplysninger
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Det foreligger ingen toksikologiske data for produktet som sådan.

12. Miljøopplysninger
Øvrige miljøopplysninger
Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Tensidene i dette produktet overholder kravene til biologisk nedbrytbarhet slik de
fremgår av EUs forordning (EF) nr. 648/2004 (vaskemiddelforordningen).
Medlemsstatene har tilgang til data som dokumenterer dette. De andre
komponentene i dette produktet er enten inaktive eller opptas av kloakk og
sedimenter osv., eller brytes ned biologisk til stoffer som sannsynligvis påvirker
miljøet i liten grad når produktet brukes i henhold til anvisningene.
Emballasjen kan resirkuleres der det finnes tilgjengelige fasiliteter.

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Skal ikke tømmes i avløp eller vannveier.
Avhending av avfall: Avhendes med forsiktighet og i henhold til retningslinjer fra
lokale myndigheter.

14. Transportinformasjon
Andre relevante opplysninger

Fritatt for transportklassifisering og -merking.

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Sikkerhetssetninger

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Unngå kontakt med øynene. Får man stoffet i øynene, skyll øynene grundig med
vann.

Referanser (Lover/Forskrifter)

Dette produktet er klassifisert i henhold til europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006

16. Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

R11 Meget brannfarlig.
R22 Farlig ved svelging.
R34 Etsende.
R36 Irriterer øynene.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

Ytterligere informasjon

Siden brukerens arbeidsforhold er ukjente for oss, er informasjonen på dette
sikkerhetsdatabladet basert på den kunnskapen vi har i dag, samt på nasjonale
bestemmelser og EUs bestemmelser.
Produktet skal ikke brukes til andre formål enn dem som fremgår under punkt 1
uten først å ha innhentet skriftlige håndteringsinstrukser.
Det er til enhver tid brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å
overholde samtlige lovpålagte krav og lokale bestemmelser.
Informasjonen på dette sikkerhetsdatabladet skal anses som en beskrivelse av
sikkerhetstiltak i forbindelse med produktet, og ikke som en garanti for
produktets egenskaper.
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