TETEN
CONSULTING aps

SIKKERHEDSDATABLAD
I henhold til forordning (EC) 1907/2006

Bio Urinal tablet
Udstedelsesdato: December 2013

Revisionsdato: December 2013

1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:
1.1 Produktidentifikator:
Handelsnavn:
PR-nr.:
Synonymer:

BIO Urinal tablet
Ikke anmeldepligtig.
14109 –Bio Urinal tablet

1.2 Relevante identificerede anvendelser for produktet:
Urinaltabletter
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:
Teten Consulting Aps
Møllehaven 8
DK-4040 Jyllinge
Tlf.: +45 2810 7874
email: michael@hygienevision.com
1.4 Nødtelefon:

Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

2. Fareidentifikation:
2.1 Klassificering af stoffet/blandingen:

Sundhedsskadelig
Farlig ved indtagelse. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer:
3.1 Kemisk natur:
Stoffer:
Navn
Natriumalkylbenzensulfonat
Tetrasodiummethylendiamintetraacetat
Amider,coco, N-(2-hydroxypropyl)
Parfume

Urinal tablet

CAS nr.
68411-30-3
64-02-8

EINECS nr.
270-115-0
200-573-9

Vægt %
25-35
<5

Symbol(er)
Xn;Xi
Xn;Xi

R-sætninger
22-38-41
22-36-43

68333-82-4
-

269-793-0
-

<5
5-10

Xi
Xi

41
43-52/53
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4. Førstehjælpsforanstaltninger:
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:
Generelt:
Indånding:
Øjenkontakt:
Hudkontakt:
Indtagelse:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig
opkastning hvis patienten er bevidstløs eller har kramper.
Anbring personen i frisk luft. Ved symptomer kontaktes læge.
Ikke sandsynlig (blokke). I tilfælde af øjenkontakt i forbindelse med uheld
skylles grundigt med vand i mindst 15 minutter og læge kontaktes.
Fjern tilsmudset tøj og skyl huden grundigt med vand. Ved vedvarende
irritation kontaktes læge.
Kontakt omgående læge/skadestue. Vis etiketten hvis muligt.

5. Brandbekæmpelse:
5.1 Slukningsmidler:

CO2, skum, vandspray eller pulver.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen:
Ved brandbekæmpelse skal slukningsmandskab anvende lufttilført
åndedrætsværn.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedure:
Undgå kontakt med øjnene.
6.2 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:
Opsamles mekanisk.

7. Håndtering og opbevaring:
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:
Sørg for udluftning. Undgå kontakt med hud og øjne. Hold emballagen
lukket når ikke i brug.
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
Opbevares i lukket originalemballage. Beskyttes mod direkte sollys.
7.3 Særlige anvendelser:

Ingen data angivet.
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:
8.1 Tekniske foranstaltninger:
Grænseværdier i henhold til bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj
2007:
Ingen fastsat.
8.3 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:
Åndedrætsværn:
Beskyttelse af hænder:
Beskyttelse af øjne/ansigt:
Beskyttelse af huden:

Ikke påkrævet.
Anvend beskyttelseshandsker
Ved risiko for stof i øjnene anbefaler leverandøren beskyttelsesbriller.
Ikke påkrævet.

9. Fysisk-kemiske egenskaber:
9.1 Generel information:
Fysisk tilstand:
Farve / lugt:
Opløselighed i vand:
pH-værdi:

Faste blokke.
Gule med citron duft.
Opløses
8,0 - 10,0

10. Stabilitet og reaktivitet:
10.1 Forhold, der skal undgås:

Ingen data angivet.

10.2 Materialer, der skal undgås:

Ingen data angivet.

10.3 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ingen data angivet.

11. Toksikologiske oplysninger:
11.1 Oplysning om toksikologiske virkninger:
Øjenkontakt:
Hudkontakt:
Indånding:
Indtagelse:

Kan forårsage irritation. Risiko for alvorlig øjenskade.
Kan forårsage irritation. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
Ingen effekter af betydning.
Farlig ved indtagelse.
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12. Miljøoplysninger:
12. 1 Miljøoplysninger:

Produktets tensider opfylder kravene til bionedbrydelighed i henhold til
648/2004.

13. Forhold vedr. bortskaffelse:
13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Større mængder afleveres til kommunal modtagestation for kemikalieaffald.

14. Transportoplysninger:
14.1 Transportoplysninger:

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID
for jernbanetransport og IMDG for søtransport.
Ikke klassificeret som farligt gods.

15. Oplysninger om regulering:
I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring
af kemiske stoffer og produkter, er produktet mærket som følger:

Sundhedsskadelig
Indeholder:

Natriumalkylbenzensulfonat, Citral (parfume)

R-sætninger:

22
43
38
41
2
26

S-sætninger:

46
Nationale bestemmelser:
Anvendelsesbegrænsninger:
Krav til særlig uddannelse:

Farlig ved indtagelse.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
Irriterer huden.
Risiko for alvorlig øjenskade.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge
kontaktes.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Må ikke anvendes erhvervsmæssig af unge under 18 år jfr. Arbejdsministeriets
bekendtgørelse om unges arbejde.
Ingen udover kendskab til produktets evt. skadelige egenskaber.
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16. Andre oplysninger:
16.1 Tekst for R-sætninger afsnit 3:
22
36
38
41
43

Farlig ved indtagelse.
Irriterer øjnene
Irriterer huden.
Risiko for alvorlig øjenskade.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Opdateret: december 2013

Opdateret i afsnit: Alle

Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt
national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette
sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat at
anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene
fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de
sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.
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