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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: STAYCLEAN

Identifikation af virksomheden: Advanced Engineering Limited

Guardian House

Stroudley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 8NL

United Kingdom

Tel: +44(0) 1256 46 03 00

Fax: +44(0) 1256 46 22 66

Tel (i nødstilfælde): +44(0) 1256 46 03 00

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer: ACTICIDE PASTE 1-10%

[Xn] R48/22; [N] R50/53; [Sens.] R43; [Xn] R40

3. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Der kan være en let irritation på kontaktstedet.

Ojenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme.

Indtagelse: Halsirritation kan forekomme.

Indånding: Der kan forekomme irritiation af halsen sammen med trykken for brystet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Fjern omgående alt forurenet tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks

med store mængder sæbe og vand. Søg læge.

Ojenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand. Overfør patienten til hospitalet så hurtigt

som muligt.

Indånding: Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. Hvis

patienten er ved bevidsthed, skal patienten sidde op eller ligge ned. Hvis patienten er

bevidstløs, kontrolleres det om der er vejrtrækning. Giv om nødvendigt kunstigt åndedræt. Søg

læge.
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5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler: Vandsprøjt. Tørt kemisk pulver. Kuldioxid.

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding.

Beskyttelse af brandmænd: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse.

Miljobeskyttelsesforanstaltn: Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde.

Rensning: Absorberes i tør jord eller tørt sand. Overflyttes til en egnet beholder.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Behandling: Sørg for tilstrækkelig ventilation i området.

Opbevaringsbetingelser: Hold beholderen forsvarligt lukket.

Anbefalet emballage: Må kun opbevares i den oprindelige emballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn med partikelfilter.

Beskyttelse af hænder: Nitril engangshandsker.

Ojenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller.

Hudbeskyttelse: Beskyttelsestoj.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstand: Flydende

Farve: Blå

Lugt: Meget svag lugt

Fordampningsgrad: Moderat

Oploselighed i vand: Opløselig

Viskositet: Tyktflydende

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt under normale forhold.

Betingelser, der skal undgås: Flammer.

Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig røg bestående af svovlilte ved forbrænding. Udsender giftig røg bestående af

kulilte ved forbrænding. Udsender giftig røg bestående af klorbrinte / fosgen ved forbrænding.

Udsender giftig røg bestående af kvælstofilte ved forbrænding.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Chronic toxicity: Kan give allergi ved kontakt med huden.

Routes of exposure: Se SDB, afsnit 4.
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12. MILJØOPLYSNINGER

Mobilitet: Kan opløses i vand.

Persistens og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige.

Bioakkumulationspotentiale: Ingen data tilgængelige.

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige.

13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffelsesformer: D10 Forbraending paa landjorden.

Emballagehåndteringen: Bortskaffes på et godkendt affaldsdepot eller ved hjælp af en anden metode til bortskaffelse af

farligt eller giftigt affald.

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale

affaldsbestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR / RID

UN-nr: -

Betegnelse på forsendelsen: IKKE FARLIGT GODS I FORHOLD TIL TRANSPORTFORESKRIFTERNE.

IMDG / IMO

UN-nr: -

IATA / ICAO

UN-nummer: -

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler: Ingen betydelig risiko.

Risikosætninger: R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

Sikkerhedssætninger: S25: Undgå kontakt med øjnene.

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

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

S45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis

etiketten, hvis det er muligt.

Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder

anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed

henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der

henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.
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16. ANDRE OPLYSNINGER

Risikosætninger i afsnit 2: R48/22: Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidsvirkninger i vandmiljøet.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

R40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende

og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af

håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.

[sidste side]




