Wet Wipe Universal

Wet Wipe A/S

SIKKERHEDSDATABLAD
Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006.

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

Wet Wipe Universal
1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:
Engangs-rengøringsklud imprægneret med sæbeopløsning og anvendes til rengøring af overflader.
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:
Wet Wipe A/S
Vallensbækvej 65
Tlf.: +45 70 266 244
DK-2625 Vallensbæk
www.wetwipe.eu
ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail):
info@wetwipe.dk
1.4. Nødtelefon:
82 12 12 12 (Giftlinjen - døgnåben alle dage)

PUNKT 2: Fareidentifikation
Produktet er ikke klassificeret som farligt

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
% w/w
< 0,02

Stofnavn
2-Bromo-2-nitro-propane1,3-diol

CAS
52-51-7

EF-nr.
200-143-0

< 0,25 %

Butyl diglykol

112-34-5

203-961-6

< 0,5 %

Detergent (inkl. butyl
diglykol og 2-Bromo-2nitro-propane-1,3-diol )

-

-

Stofklassificering
EU:Xn; R21/22 Xi; R37/38- R41; N; R50
CLP:Akut Tox. 4;H302, H312 STOT SE 3, H335, Hud
Irr. 2; H315; Øjen Irr. 1; H318, Aquatic Acute 1; H400,
M-Faktor 10
EU:Xi; R36
Eye irr, 2,Øjen Irr. 2; H319
-

(*) Den fulde ordlyd af H/R-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er
tilgængelige.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
Generelt
Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til
Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den
tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
Slukningsmidler
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen særlige
Anvisninger for brandmandskab
Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte
kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
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Ingen særlige krav.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Ingen særlige krav.
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med
rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.
Henvisning til andre punkter
Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige
værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
Forholdsregler for sikker håndtering:

Lagertemperatur:
Særlige anvendelser:

Produktet er ikke kategoriseret som brandfarligt
Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om
personlig beskyttelse.
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Opbevares frostfrit og under 30°C.
Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Kontrolparametre Grænseværdier:
DNEL / PNEC:
Eksponeringskontrol:
Generelle forholdsregler:
Eksponeringsscenarier:

Ingen data
Ingen data tilgængelige
Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt.
Udvis alm. arbejdshygiejne.
Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne
eksponeringsscenarier efterkommes.
Eksponeringsgrænse:
Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.
Tekniske tiltag:
Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og
støv.
Hygiejniske foranstaltninger:
Produktet bør håndteres med handsker f.eks. af nitril når kludene anvendes til
aftørring af overflader med forhøjet risiko for tilstedeværelse af human patogene
organismer.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Ingen særlige krav.
Personligt værneudstyr:
Anvend handsker af f.eks. nitril.
Generelt:
Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med
kodenummererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993),
skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets
kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'.
Luftvejene:
Ingen særlige krav.
Hud og krop:
Ingen særlige krav.
Hænder:
Ingen særlige krav.
Øjne:
Ingen særlige krav.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk tilstand Farve
Lugt
pH
Viskositet
(g/cm3)
Engangsklud Farveløs
Lugtfri
-

Massefylde
-

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
Reaktivitet:
Kemisk stabilitet:
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Risiko for farlige reaktioner:
Forhold, der skal undgås:
Materialer, der skal undgås:
Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen særlige
Ingen særlige
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler
Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
Ingen data

PUNKT 12: Miljøoplysninger
Ingen data

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
Ikke relevant

PUNKT 16: Andre oplysninger
Kilder
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre. Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996
af lov om kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer
efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober
2005 om begrænsning af VOC. AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordningen 1907/2006 (REACH). EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).
Den fulde ordlyd af H/R-sætninger omtalt i afsnit 3
R21/22 - Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse
R36 - Irriterer øjnene.
R37/38 – Irriterer åndedrætsorganerne og huden
R41 – Risiko for alvorlig øjenskade
R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand
H302 – Farlig ved indtagelse
H302 + 312 – Farlig ved indtagelse eller hudkontakt
H315 – Forårsager hudirritation
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
H335 – Kan forårsage irritation af luftvejene
H400 – Meget giftig for vandlevende organismer
Andet
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som
produktspecifikation.
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen
med andre produkter.
Udarbejdet af JHA Wet Wipe A/S
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