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X

Xi : Lokalirriterende

PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn

: Ecover Zero Flydende Vaskemiddel

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anvendelse

: Til husholdningsbrug.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Firmaets identifikation

Telefon
Fax
e-mail:
Markedsførende virksomhed på det
danske marked

: ECOVER CO-ORDINATION CENTER
Steenovenstraat 1A
2390 Malle Belgique-Belgie
: +32 (0)3 309 25 00
: +32 (0)3 311 72 70
: sds@ecover.com
: DK: Bräuner A/S
Birkmosevej 20 F
6950 Ringkøbing
+45 96 74 05 25
Urtekram Int. A/S
Klostermarken 20
9550 Mariager
+45 98 54 23 33

1.4. Nødtelefon
Nødtelefon

: +45 82 12 12 12 - Bispebjerg hospital, Giftlinje, (DK)

PUNKT 2. Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45
: Xi; R36

2.2. Mærkningselementer
Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45
• Symbol(er)

• R-Sætning(er)
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: Xi : Lokalirriterende
: R36 : Irriterer øjnene.
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PUNKT 2. Fareidentifikation /...
: S2 : Opbevares utilgængeligt for børn.
S25 : Undgå kontakt med øjnene.
S26 : Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge
kontaktes.
S46 : Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
: < 5% : - Saebe
5% - 15% : - Anioniske tensider - Nonioniske tensider
Enzymer

• S-Sætning(er)

*

EØF Rensemidlernes
sammensætning

2.3. Andre farer
Ingen under normale forhold.

PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
: Materiale.

Stof / Materiale
Indholdsstoffers

*

Alcohol(C12-18)EO(2-5)

:

Indhold
> 5 < 15 %

CAS-nr.
68213-23-0

EF-nr.
500-201-8

Indeksnr.
-----

REACH
----

Klassificering

*

Sodium Lauryl Ether Sulfate

:

> 5 < 15 %

68891-38-3

POLYMER

-----

01-2119488639-16-0017

Xi; R38-41
---------------------------------Eye Dam 1
Skin Irrit. 2

*

FATTY ACIDS, COCO COMPDS.
WITH ETHANOLAMINE

:

>1 <5%

66071-80-5

266-105-0

-----

----

Xi; R36/38
---------------------------------Ikke defineret. (GHS)

*

Alkyl Poly Glycoside C10-16

:

>1 <5%

110615-47-9

600-975-8

-----

01-2119489418-23

Xi; R38-41
---------------------------------Eye Dam 1
Skin Irrit. 2

*

Ethanol

:

>1 <5%

64-17-5

200-578-6

603-002-00-5

01-2119457610-43

F; R11
---------------------------------Flam. Liq. 2

Subtilisin

:

<1%

9014-01-1

232-752-2

647-012-00-8

01- 2119480434-38

Xi; R37/38-41
R42
---------------------------------Eye Dam 1
Resp. Sens. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

Xn; R22
Xi; R41
---------------------------------Ikke defineret. (GHS)

PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
- Indånding
- Hudkontakt
- Øjenkontakt

- Indtagelse

: Ikke relevant.
: Plan med masser af vand.
Ikke ventet hen til forlange først ophjælpe måler.
: Skyl straks og i længere tid med rigeligt vand. Søg læge hvis øjnene fortsætter med
at være irriteret. Utilstrækkelig førstehjælp kan medføre vedvarende
øjenproblemer.
: Skyl munden og fremprovoker ikke opkastning. Søg læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer der kan opstå ved brug
- Indånding
- Kontakt med hud

ECOVER CO-ORDINATION CENTER
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: Ingen under normale forhold.
: Længerevarende og gentagen kontakt kan medføre, at huden bliver tør eller
irriteret.
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PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger /...
- Kontakt med øjne
- Indtagelse

: Irritation af øjnene.
: Diarré.
Kvalme.
Opkastning.
Bug smerte.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Note til lægen
Udstyr på arbejdspladsen

: Ingen særlige anbefalinger.
: Ingen særlige anbefalinger.

PUNKT 5. Brandbekæmpelse
5.1. Brandslukningsmidler
- Egnede slukningsmidler.
- Uegnede slukningsmidler

: Alkoholresistent skum.
: Benyt ikke en tæt vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Koldt varmepåvirket produkt med vandspray.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelse mod brand

: Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand.
Se kapitel 8.

PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Områder, hvor der er spildt, kan være glatte.
Undgå gnister i omgivelserne.
Sørg for tilstrækkelig luftventilation.
Rengøringspersonalet bør have forsvarligt beskyttelsesudstyr.

6.2. Miljøforholdsregler
Undgå udledning til miljøet.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsaml så meget som muligt af det spildte produkt i en rengjort beholder til genanvendelse. Spildt produkt skal opsamles
med sand eller inert absorberende materiale og skal behandles som kemisk affald. Skyld resten væk med vand.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se kapitel 8.

PUNKT 7. Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering
Beskyttelse mod brand
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: Undgå kontakt med øjnene.
Undgå rygning under håndteringen.
: Skal holdes væk fra gnister, åben ild og oxiderende midler. Over flammepunktet (se
§ 9), lukket udstyr, ventilation, eksplosionssikkert elektrisk udstyr.
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PUNKT 7. Håndtering og opbevaring /...
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares i et koldt, velventileret og brandsikret sted i lukket originalemballage. Må ikke opbevares i direkte sollys.
Opbevares utilgængeligt for børn.

7.3. Særlige anvendelser
Ingen tilgængelige data.

PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Personlige værnemidler
- Åndedrætsværn
- Hudbeskyttelses

- Øjenbeskyttelse

: Ingen under normale forhold.
: Anvend vandtætte handsker ved opsamling af større mængde spildt produkt (PVC
er mindre egnet). Personer med følsom hud anbefales ligeledes at anvende
vandtætte handsker ved håndvask.
: Bær sikkerhedsbriller ved rengøring af spildt materiale, og hvis der er risiko for
stænk.

Miljøbeskyttelse se § 6

8.2. Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet
Grænseværdier for eksponering på
arbejdsstedet

: Ethanol : MAC [mg/m³] : 1900
Ethanol : MAC [ppm] : 1000
Subtilisin : TLV - ACGIH [mg/m³] : 0,00006

PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
• Udseende

*

• Lugt
• Lugttærsklen
• pH
• Smeltepunkt / Smeltepunkt
• Begyndelseskogepunkt kogepunktsinterval
• Flammepunkt
• Fordampningshastighed
• Brændbarhed
• Eksplosionsgrænser (Nedre - Øvre)
• Damptryk
• Damptæthed
• Relativ massefylde
• Opløselighed
• Fordelingskoefficienten :
n-oktylalkohol / vand

ECOVER CO-ORDINATION CENTER
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: Flydende.
Let gul(t).
: Lugtfri.
: Ingen tilgængelige data.
: 8.5
: Ingen tilgængelige data.
: Ingen tilgængelige data.
:
:
:
:
:
:
:
:
:

55-100
Ingen tilgængelige data.
Ingen tilgængelige data.
Over flammepunktet (se § 9) kan der dannes eksplosive damp/luft-blandinger.
Ingen tilgængelige data.
Ingen tilgængelige data.
1.06 kg/l
Fuldstændig opl selig(t).
Ingen tilgængelige data.
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PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber /...
• Antændelsestemperatur
• Termisk dekomponering
• Viskositet
• Eksplosive egenskaber
• Oxiderende egenskaber

:
:
:
:
:

Ingen tilgængelige data.
Ingen tilgængelige data.
150 cP
Ingen tilgængelige data.
Ingen.

9.2. Andre oplysninger
*

Flygtige organiske forbindelser (%)

: 1.92

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produktet er stabilt under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

10.2. Bestandighed
Stabil under normale vilkår.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen tilgængelige data.

10.4. Forhold der bør undgås
Opbevares ikke <0° C og >40° C.

10.5. Stoffer der bør undgås
Ingen.

10.6. Farlige dekomponeringsprodukter
Ingen under normale forhold.

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Evaluering fra sikkerhed for
mennesker
- På huden
- Øjne
- Indtagelse
Overfølsomhed
Notiz

:
:
:
:
:

Ingen eller kun mindre irritation grundet sammensætningen af materialet.
Irritation grundet produktets sammensætning.
Lettere sundhedsskadelig MAL-kode 00-1 (LD 50 rat-orl-theo 500-5000 ppm).
Så vidt vides indeholder dette produkt ingen sensibiliseringsråmaterialer.
Indeholder kun ELINCS eller EINECS registrerede råmaterialer og indeholder ingen
stoffer, som er kendt som værende mutagene, karcinogene, teratogene eller
reproduktionsskadelige (R45,46,47,49,60,61,63,64, EU 97/C234, 67/548/EEC, 88/
379/EEC, OSHA, NTP, IARC/ARAB (cat 1-3)).

PUNKT 12. Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
48 timers EC50 stor Daphnia magna [ : Ingen tilgængelige data.
ppm] (OECD 202)
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PUNKT 12. Miljøoplysninger /...
EC50 72h Algae (Selenastrum
capricornutum) [ppm] (OECD 201)

: Ingen tilgængelige data.

12.2. Persistens - nedbrydelighed
Dette produkt indeholder ingen vedvarende stoffer.

12.3. Bioakkumulationspotentiel
Ingen tilgængelige data.

12.4. Mobilitet i jord
Ingen tilgængelige data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgængelige data.

12.6. Andre negative virkninger
Bemærkninger

: Ecover-produkter indeholder hverken bioakkumulerede råmaterialer eller PCMeller nitromusk-parfumekomponenter. De overfladeaktive komponenter, som er
anvendt i dette produkt opfylder samtlige krav til bionedbrydelighed i henhold til EUbestemmelse 648/2004.

PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Alment
Produkt

Emballage

: Deponeres på en sikker måde i overenssteemmelse med lokale/nationale
bestemmelser.
: Affald af dette produkt betragtes som kemisk affald. Lovgivningen i relation til
bortskaffelse af affald kan variere fra land til land. Bortskaffelse skal derfor ske i
overensstemmelse med national eller lokal lovgivning vedr. affald. Såfremt der
opstår tvivl, kontaktes de lokale myndigheder (se også § 6 og 8 i forbindelse med
bortskaffelse).
: Dette produkts tomme emballage er ikke omfattet af ADR. Rengjort tom emballage
(herunder etiket og låg) af dette produkt kan genbruges 100% (HDPE + PP) disse
kan indsamles særskilt til genbrug i henhold til national eller lokal lovgivning vedr.
affald. Beskidt emballage skal bortskaffes som kemisk affald.

PUNKT 14. Transportoplysninger
Oplysninger generelt

: Ikke klassificeret.

PUNKT 15. Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljø
Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen tilgængelige data.
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PUNKT 16. Andre oplysninger
Liste over relevante R-sætninger (
overskrift 3)

Råd om uddannelse
Anvendte kilder til de anvendte data

Flere oplysninger
Revision
Trykkedato

: R11 : Meget brandfarlig.
R22 : Farlig ved indtagelse.
R36/38 : Irriterer øjnene og huden.
R37/38 : Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R38 : Irriterer huden.
R41 : Risiko for alvorlig øjenskade.
R42 : Kan give overfølsomhed ved indånding.
: For korrekt anvendelse af dette produkt: Se Teknisk Datablad.
: Sikkerhedsdatablad og øvrig litteratur fra de respektive leverandører.
Chemiekaarten, 21. udgave, 2006, ed. MIA, VMCI, Samson Comprehensive guide
to chemical resistant best gloves for various amounts of exposure, 1999, ver.3.5
www
: Ingen.
: Udgave - Se : *
: 29 / 11 / 2012

ANSVARSFRALÆGGELSE
Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken
direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes,
samt de hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også unden for vort kendskab. Af denne og andre
grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i
forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfærdiget til brug
udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis
ikke værre gældende.
Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

Slut på dokumentet
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