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SIKKERHEDSDATABLAD

BIO FIGHTER
1. NAVNET PÅ BLANDINGEN OG VIRKSOMHEDEN
Produktnavn:

BIO FIGHTER (LEMON / NEUTRALIZER)

Blandingens anvendelse:

Universal rengøring, luftfrisker og lugteliminering på faste overflader.

Anvendelsesrestriktioner:

Primært til brug industrielt og i forbindelse med professionelle
rengøringsopgaver

.
Leverandør:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Prime Products ApS
Møllehaven 10
DK-4040 Jyllinge
+45 70227720
info@primeproducts.dk

Nødtelefon i tilfælde af
akutte forgiftninger:

112 Giftinformationscentralen/GIFTLINJEN (DK)

Telefon ved mindre akutte
hændelser og oplysninger:
GIFTLINJEN; +45 8212 1212 (DK)
2. FARLIGA EGENSKABER
Generelt:

Indeholder meget små mængder kemikalier som er farlige for helbred
og miljø, men i mængder, som er for små til at udgøre nogen specifik
risiko for helbred og miljø.

Klassificering i h.t. CLP:

Acute Toxicity Oral 4, Skin Sensitazation 1.

Vigtigste skadelige effekter:

Skadeligt ved fortæring. Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Fareangivelser:

H302: Skadeligt ved fortæring.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Signalord:

Advarsel.

Farepiktogram:

GHS 07: Skadeligt ved fortæring.

Beskytterlsesfraser:

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Benyt relevante beskyttelseshandsker.
P264: Vask hænderne grundigt efter kontakt med produktet.
P301+311:
VED FORTÆRING: Kontakt omgående læge eller skadestue
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P302+P350: VED HUDKONTAKT:
Afvask forsigtigt med rigeligt vand og sæbe.
P333+P313: Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
P501: Indholdet bortskaffes til relevant affaldshåndtering.
3. SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM BESTANDDELE
Kemiske kendetegn: Højkoncentreret, vandopløselig deodorant/rengøringsmiddel i væskeform.
Form/type: Forefindes i forskellige kvantiteter.
CAS-nr: Ikke relevant eftersom produktet er en blanding.
EINECS/ELINCS-nr: Ikke relevant eftersom produktet er en blanding. Produktet er en komplex
blandning av ingredienser hvoraf de følgende er klassificeret som skadelige for helbred og miljøet.
eller som har hygiejniske grænsværdier i h.t. EU-direktiv 67/548/ eller EG-direktiv 1999/45:
Indhold i %:
60-100%

CAS-nr:
66455-15-0

EU-nr:
N/A

13-30%

68002-97-1

N/A

Emne:
Alkoholer, C10-14,
etoxilerende
Alkoholer, C10-16,
etoxilerrende

4. FØRSTE HJÆLP:
Generelt:

Ingen kendte specifikke akutte effekter.

Indånding:

Ingen akutte effekter kan forventes. Om personen føler ubehag, flyttes
personen ud i frisk luft.

Fortæring

Risikoen for fortæring er begrænset p.g.a. produktets form og dermed
besværligheden med at spise og fortære det. I tilfælde med fortæring,
skyl munden med rigelig mængde vand. I tvivlstilfælde søg læge eller
skadestue.

Hudkontakt:

Afvask med vand og sæbe.

Kontakt med øjne:

Risiko for kontakt med øjnene er begrænset. Skulle det ske, skyl da
øjenene med rigeligt mængde lunkent vand i flere minutter, eventuelt
kombineret med brug af godkendt øjenskyllemiddel.

5. BRANDBEKÆMÅELSE:
Slukningsmiddel:

Slukningsmiddel vælges ud fra den omgivende brand/ildløs.

Exponeringsricisi:

Termisk nedbrydning eller ild kan frigøre forskellige emner, lige fra
enkel carbonhydrid til giftige/irriterende gasser inkl. carbonmonoxid
og kuldioxid (CO)
Benyut fulddækkende beskyttelsesudrustning samt iltapparatur i
forbindelse med bekæmpelse af hærgende brand i små og lukkede
rum/lokaler.

6. FORHOLDSREGLER VED UHELD OG UTILSIGTET UDSLIP
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Ingen specielle forholdsregler ved mindre ubetydelige og utilsigtede
udslip. Benyt sædvanlige husholdsrutiner.
Kontakt relevante myndigheder i forbindelse med større udslip.
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:
Forebyggende foranstaltninger ved håndtering:
Arbejdsplads- og metoder arrangeres så langvarig kontakt med
produktet undgås.
Forebyggende foranstaltninger ved oplagring:
Produktet bør opbevares i originalemballage, tørt og ved temperaturer
under 30C.
8. EKSPONIERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Hygiejnisk grænseværdi:
Åndedrætsværn.:
Beskyttelseshandsker:
Beskyttelsesbriller:

Ikke fastsat.
Ikke påkrævet under normale forhold.
Ikke påkrævet, men undgå langvarig hudkontakt med produktet.
Er ikke påkrævet.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Udseende:
Væske
Lugt:
Afhængig af blanding
Lugttærskel:
Ikke fastsat.
Farve:
Klar
pH-värde:
Ikke fastsat
Smeletpunkt:
Beregnet til 60°C
Kgekpunkt:
N/A
Flammepunkt:
Ikke relevant
Fordampningshastighed:
Ikke relevant
Antændelighed:
Ikke relevanti
Øvre eksplotionsgrænsse:
Ikke bestemt.
Nedre eksplotionsgrænse:
Ikke bestemt
Damptryk::
Ikke relevant/Ikke bestemt
Relativ densitet:
Ikke fastsat.
Opløselighed i vand:
Blandbart med vand.
Fordelingskoefficient:
Ikke fastsat.
Selvantændelsestemperatur:
Ikke relevant.
10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilitet:
Normalt stabil.
Forhold som skal undgås:
Undgå høj varme og åben beholder.
Materialer som skal undgås:
Kraftige oxidanter.
Sönderdelningsprodukter:
Ikke relevant under normale opbevaringsforhold
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Akutte effekter:
I produktformlens ingredienser forefindes mindre kvantiteter af
flygtige lugtemner som kan indeholde små mængder, som kan være
skadelige ved fortæring og/eller irriterende ved kontakt med øjne eller
hud.
Kroniske langtidseffekter:
Ingen kendte konsekvenser registreret.
Helbredsricisi:
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Indånding:
Fortæring:
Hudkontakt:
Øjenkontakt:

Længerevarende eksponering af de flygtige komponenter vil mest
sandsynligt ikke forårsage irritation eller andre negative helbredsricisi.
Ingen håndgribelige negative helbredsrisici.
Ingen håndgribelige negative helbredsrisici.
Inden håndgribelige negative helbredsrisici.

12. EKOLOGISK INFORMATION
Ingen specifik information er fastsat når det gælder selve produktet. I h.t. konventionelle metoder
underlagt EU-direktiv 1999/45 er produktet imidlertid klassificieret som
skadeligt for vandlevende organismer og/eller kan forårsage
langtidspåvirkninger i vandmiljøet.
Økotoxicitet:
Ikke relevant.
Persistens og nedbrydelighed: Ikke relevant.
Potentiale for bioakkumulering:Ikke relevant.
Mobilitet i jord:
Ikke relevant.
Andre negativa konsekvenser: Ikke relevant.
I tilfælde af udslip:

Kontakt relevante miljø myndigheder og/eller Beredskab. i tilfælde af
større udslip.

13: BORTSKAFFELSE
Destruktion/kassering:

Restprodukter eller spild indleveres til relevant
myndighed/affaldsmodtager i h.t. gældende lokale regler og
foreskrifter.

Affaldskode:

07 01 04* Andre organiske opløsningsmidler, sæbe- og rengørings
rester samt moderlud. (Farligt affald)

14. TRANSPORTINFORMATION
Klassificering:

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods på hverken
vej/jernbane (ADR/RID), til søs (IMDG) eller med flytransport
(IATA).

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Gældende foreskrifter/lovgivning om emnet eller produktet, for så vidt når det drejer sig om
sikkerehed, helbred og miljø; EEG-direktiv 67/548, EG-direktiv
1999/45 och CLP-förordningen (EU) nr 453/2010.
Klassificering, mærkning, fareangivelser oog beskyttelsesangivelser findes under Pkt. 2
Signalord:
Advarsel.
Piktogram:
Udråbstegn.
16. ØVRIG INFORMATION
Sikkerhedsdatabladet er oprettet 2016-08-12 på baggrund af det engelske originale produkt datablad.

