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SIKKERHEDSDATABLAD 

BIO-ZYME (Bio Snake) 
I.h.t. EU-REGULATIV 1907/2006 (REACH) og efterfølgende reguleringer. 

(Leverandørbrugsanvisning) 
 

Udstedelsesdato:  4-12-2018  Revisions nr: 2.0: (4-12-2018)  

I h.t. CLP/REACH regulativ 

Produktform:   Væskeform, 1-liter, 5-liter eller 25-liter dunk  

Artikel nr.   12-32BSB 1-liter 

Artikel nr.   3-5BSB 5-liter 

Artikel nr.   1-25BSB 25 liter dunk   

 

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN: 

 
Leverandør:   Prime Products ApS    

   Møllehaven 10  

   DK-4040 Jyllinge 

 

   Tlf.: +45 70227720 

   info@primeproducts.dk 

    

 

Anvendelse: Generel reducering af lugtgener i og omkring urinaler, håndvaske, gulvafløb, 

spa, brus o. lignende. Kan også benyttes opblandet med vand, til generel 

rengøring af gulve m.v. 

 En inkluderet enzymteknolig i produktet fremtvinger en fedtopløsning i f.eks. 

vandlås, afløbsrør, gulvafløb m.v. 

  

2. FAREIDENTIFIKATION: 

 
Generelt;  
Produktet indeholder minimale mængder kemikalier som kan være skadelige for helbred og miljø, men i så små 

kvantiteter, at der rent praktisk ikke forligger nogen reel risiko for helbred og miljø. Produktet er ikke klassificeret som 

værende brandfarligt. Der henvises i øvrigt til anbefalingerne vist andetsteds i denne leverandørbrugsanvisning.  

 

Klassifikation:   Advarsel:   

  
 

PIKTOGRAM:   Mærkning i h.t. EU-regulativ 1272/2008 

Akut tokisitet Oral 4 Hud sensitivitet: 1  

 

H-sætninger   P-sætninger 

H302: Farlig ved indtagelse  P102: Opbevares utilgængeligt for børn 

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion P264: Vask hænderne grundigt efter brug 

P501: Bortskaffelse. I mindre mængder, som husholdningsaffald, 

alternativt indleveres restprodukter til genanvendelse via kommunal 

godkendt indsamlingsplads/genbrugsplads…… 

Anden fare:   Brand- og eksplosionsfare ej relevant. 

 

3: SAMMENSÆTNING/INDHOLDSSTOFFER: 

 

 

Indholdsemner; 

 

 Emne/Ingrediens CAS. Nr. EU-Nr. Indhold % 

Duft emner N/A N/A  

Ethoxyleret alkohol, C10-174 66455-15-0 N/A 10-25 

Ethoxyleret alkohol, C10-16 68002-97-1  N/A 10-15 

Vand H2O 7732---18-5 N/A 70 
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4. FØRSTEHJÆLP 

 
Generelt: 

Ingen akutte helbredsrisici er kendte.  

 

Indånding: Søg ud i frisk luft. Ingen akutte reaktioner er kendte. Såfremt, en person skulle føle sig 

utilpas, flyt da personen ud i frisk luft eller andet lokale med god ventilation. 

 

Hud kontakt: Vask grundigt med sæbe og vand. 

 

Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand eller godkendt øjenskyl væske. Kontakt læge/skadestue ved 

vedvarende irritation og ubehag. 

 

 

I almindelighed og ved tvivl, bør man tage kontakt til læge eller skadestue såfremt symptomer ikke forsvinder, eller  

hvis man er i tvivl. 

 

5. BRANDBEKÆMPELSE 

 
Risiko ved brand: Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt. 

Slukningsmiddel: Vælges efter hensyn til omgivende materiale. 

Re-aktivitet; Undgå kontakt med syreholdige eller oxideringsmaterialer. 

 

Råd til  

brandslukningspersonale: Brandbekæmpelse vurderes ud fra et helhedsindtryk på lokaliteten. 

     

6. FORHOLDSREGLER VED UHELD OG UDSLIP 

 
Personlige beskyttelsesforanstaltninger og 

forholdsregler i en nødsituation;  

 Sørg for god ventilation. Undgå helst indånding af dampe 

 

For andet personel foruden 

redningstjeneste gælder; Sørg for god ventilation. Undgå helst indånding af dampe. 

 

For personel fra rednings- 

tjeneste gælder; Sørg ofr god ventilation. Undgå helst indånding af dampe. 

 

 
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

 
Forebyggende foranstaltninger ved håndtering og oplagring: 

   

For sikker håndtering gælder; Sørg for god ventilation. Undgå kontakt antændingskilder. 

 

For sikker oplagring gælder; Skal opbevares tørt og helst i originalemballage. Tåler ikke frost. 

 

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 
Benyttelse af personlige værnemidler i h.t. EU-regulativ 89/686/EEC: 

 

Der kræves ingen specielle krav til personlige værnemidler. ’Det kan anbefales at 

benytte neopren arbejdshandsker ved længere tids kontakt med produktet. 

 

Reduktion af eksponering: Sørg for god ventilation. Sørg for god håndhygiejne. 

 

Personlige værnemidler: Benyt beskyttelsesbriller 

 

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 

 
Generel information: 

Grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber; 
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Form og konsistens: Væske 

Duft: Varierende – Eksempelvis; agurk/melon, citron, mango, bomuldsblomst m.fl. 

Farve: Farveløs 

Densitet/vægtfylde: Ej relevant / ikke oplyst 

Smeltepunkt: +60℃ estimeret 

Kogepunkt: Ej relevant / ikke oplyst 

Frysepunkt: Ej relevant / ikke oplyst. 

Opløselighed: Opløselig i vand 

Eksplosive egenskaber Ej relevant / ikke oplyst 

Oxiderende egenskaber. Ej relevant / ikke oplyst 

 

Øvrig information: Ej relevant / ikke oplyst 

 

10: STABILITET OG REAKTIVITET 

 
Re-aktivitet:  Ingen re-aktivitet ved almindelig håndtering. 

Stabilitet:  Stabil ved normal håndtering 

Risiko for farlige reaktioner; Reagerer med alkaliske emner 

Forhold som bør undviges: Antændingskilder. Temperaturer over +50C 

Uforenelige materiale/væsker; Stærke syrer, alkaliske emner og oxideringsmidler 

Farlige nedbrydningsemner; Ingen kendte ved normal håndtering 

 

11. TOXIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

 

Akut toxicitet; Ingen akutte  
Indånding: Ikke relevant. Ingen fare ved normal håndtering. 

Fortæring: Ikke sandsynligt. 

Hud kontakt: Kan medføre ens rødmen. Ingen fare ved normal håndtering. 

Øjenkontakt: Ikke relevant. Kan medføre irritation og rødmen. 

Irritation: Kan irritere hud og øjne 

Cancerogenitet: Forligger ikke p.g.a. den kemiske struktur. 

Mutagenitet; Forligger ikke p.g.a. den kemiske struktur 

Reproduktionstoxicitet: Forligger ikke p.g.a. den kemiske styuktur 

 
12: MILJØ- & ØKOLOGISKE OPLYSNINGER 

 
Generelle anvisninger: 

Ingen data m.h.t. selve produktet er tilgængelige.  

Produktet anses ikke for at udgøre nogen kendt miljørisiko og skal derfor ikke 

klassificeres i h.t. gældende lovgivning 

 

Øko-toxicitet: Ike relevant / Ikke oplyst 

Nedbrydelighed: Ikke relevant / Ikke oplyst 

Bio-akkummulerings- 

egenskaber:  Ikke relevant / Ikke oplyst 

Nedbrydningsevne i jord: Ikke relevant / Ikke oplyst 

 

Resultat af PBT og vPvB 

vurdering;  Ikke relevant / Ikke oplyst 

 

 

 
13: BORTSKAFFELSE 

 
Destruktionsmetode: Indleveres til destruktion i h.t. gældende lokale forskrifter. Plastikemner kan  

  genanvendes 

  

Bortskaffelse af emballage: Tom emballage og clips kan bortskaffes som almindeligt husholdnings affald, småt  

  brandbart eller pap til genanvendelse. 

 

EWC-/EAK-kode: 20 01 39 Plast 
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14. TRANSPORTINFORMATION 

 
Lastvognstransport: Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. ADR. UN-nr. N/A Ej relevant 

Jernbanetransport: Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. RID. 

Søtransport:  Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. IMDG. 

Flytransport:  Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. DGR-IATA 

Fareklasse;  ADR: Farligheds nr. RID/IMDG/ICAO/IATA 

Emballagegruppe: ARD/RID/IMDG/ICAO/IATA 

Miljøfare:  Ingen 

Specielle forsigtighedsregler: Ingen 

Øvrig information: ADR/RID/IMDG 

 

15:OPLYSNINGER OM REGULERING: 

 
Mærkning efter EU-direktiver; Produktet er ikke klassificeret som farligt gods: 

Sikkerhedsblad er udformet i henhold til Annex II i REACH-forordningen (EU) nr. 

1907/2006, samt (EU) 453/2010 bilag. 

Mærkning er i henhold til EU direktiv 67/548/EU, 1999/45/EEC og KIFS 20057 og 

forordningen (EU) 1272/2008 med respektive lovændringer. 

 

Signal ord;  Piktogram 

 

ADVARSEL  Udråbstegn 

 

H-sætninger   P-sætninger: 

H302: Farlig ved fortæring  P102:Opbevares utilgængeligt for børn 

H317 Kan forårsage allergisk reaktion P264: Vask hænderne grundigt efter kontakt 

   P280: Benyt relevante arbejdshandsker (neopren) eller lignede. 

   P501: Produktet bortskaffes til godkendt modtageanlæg (genbrug) 

 

16. ØVRIG INFORMATION 

 
Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden og udgør ikke nogen garanti af produktegenskaber og 

stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold. 

 

Produktet må ikke anvendes til andre formål end de der er beskrevet i sektion 1. 

 

 

Revisionsdato:  4-12-2018 

Status:  Godkendt. 


