
 
 
     
 

1. Identifikation af stoffet. PR nummer :   
 Flyden

Med Klo
2. Oplysning om indholdsstoffer  : 
stoffer 
Kaliumhydroxid 
Fosfater 
Silikat 
Hypochlorit 
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger 

Indhold w
 
5-15 
5-15 
< 5 
< 5 

3. Fareidentifikation  : 
 

 
Alvorlig æt

4. Førstehjælpsforanstaltninger  : 
Indånding: 
Indtagelse: 
Hud: 
Øjne: 
Øvrige oplysninger:  

 
Skyl omgåe
Skyl mund
Fjern forur
Skyl straks
til læge ove

5. Brandbekæmpelse  : 
Slukningsmidler: 
Risici: 
Værnemidler: 

 
Produktet e
Udgør inge
Brug værne

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld  : 
Personlige værnemidler: 
Miljøværnemidler: 
Oprydning: 

 
Undgå dire
Spild optør
Større mæn

7. Håndtering og opbevaring  : 
Håndtering: 
 
Opbevaring: 

 
Undgå dire
hænder før
Opbevares 
foderstoffe

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler  : 
Tekniske foranstaltninger: 
Personlige værnemidler  : 
Åndedrætsværn: 
Hånd- og hudværn: 
Øjenværn: 
Grænseværdier:  

 
Der bør vær
 
Ikke påkræv
Brug beskyt
Brug beskyt
Indholdsstof
Kaliumhydr
De oplyste m
Grænseværd

9 Fysiske/kemiske  Egenskaber  : 
Udseende: 
pH: 
Opløselighed i vand: 
Flammepunkt: 

 
Væske       
> 13          
Fuldt opløs
Ikke brandb

10 Stabilitet og reaktivitet  : 
 

 
Produktet e

11  Toksikologiske oplysninger  : 
Indånding: 
Indtagelse: 
Hudkontakt: 
Øjenkontakt: 

 
Indånding 
Virker ætse
Virker ætse
Virker ætse

12  Miljøoplysninger  : 
 

 
Undgå udle

13  Bortskaffelse  : 
 

 
Spild og af
mærkes me

14  Transportoplysninger  : UN-nr: 326
15 Oplysninger om regulering  : 
Farebetegnelse: 
R-sætninger: 
S-sætninger: 
 
 
 
 
Anvendelsesbegrænsninger: 
Krav om uddannelse:  

 
C         
R35     
R31 
S2       
S26 
S36/37/39 
S45     
 
Ingen særli
Ingen unde

16  Andre oplysninger  : 
Anvendelse: 
Branche: 
Emballage: 
Anvendte kilder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordlyd af R-sætninger i punkt 2 

 
Til rengørin
Industriel a
PP/PE 
Miljø- og E
Bekendtgø
Arbejdstils
Transportre
Miljøstyrel
Bekendtgø
arbejdsmilj
Arbejdstils
 
R36/37/38;
ved kontak

Nicolai Gottlieb Sæbe & Vandteknik
Hent opdatered

 

Sikkerhedsdatablad 
 - Lårupvej 39 - 4293 Dianalund – Tlf.: 30 350 365 – Fax: 58 350 365  
e datablade på www.ngsæbeogvandteknik.dk 
de Maskinopvask 
r Alu  

PR-nummer: 1389477 
Revideret den: 04-02-04 

/w% Klassificering 
 

C;R35 
Xii;R36/38 
Xii;R36/38  
C;R34 R31  

CAS nr. 
 
1310-58-3 
13845-36-9 
1312-76-1 
7681-52-9 

Einecs nr. 

sningsfare.  Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. 

nde mund og svælg og søg frisk luft. Ved vedvarende gener kontakt læge. 
 og svælg. Drik rigelige mængder mælk eller vand for fortynding. Søg straks læge. Vis læge dette sikkerhedsblad. 
enet  tøj. Skyl huden med vand og sæbe. Søg læge ved ubehag. 
 med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Fortsæt med at skylle 
rtager. 

r ikke brandbart. Foreneligt med almindelige slukningsmidler (vandstråle, skum, pulver eller CO2). 
n fare ved brand i øvrigt. 
midler efter omgivende brand. 

kte kontakt med produktet. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. 
res med sugende materiale. Skyl grundigt med vand efter spild. 
gder spild opsamles og bortskaffes i henhold til punkt 13. 

kte kontakt med hud og øjne. Anvend værnemidler som beskrevet under punkt 8 ved risiko for direkte kontakt. Vask 
 pauser. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. 
i originalemballage, tørt fostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, 
r, lægemidler o.lign. 

e adgang til rigeligt vand. Undgå indånding af aerosoler. 

et.  
telseshandsker af gummi eller plast.  
telsesbriller/ansigtsskærm.  
 Grænseværdi Anmærkning 
oxid 2 mg/m3 

ængder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning C.0.1., oktober 2002. 
ier for stoffer og materialer). 

      Massefylde: 1,2 g/ml. 
     
eligt. 
art.  

r stabilt under normale forhold. 

af aerosoler kan give svie i mund og svælg, hoste og åndenød. 
nde på mund, svælg, spiserør og mave/tarm-kananler. 
nde på hud og slimhinder. 
nde. 

dning af større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 

fald samles i lukkede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikaliaffald. Affaldsbeholdere 
d kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion.      Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 01.11 
7 ADR/RID: kl. 8  Ætsende stoffer, pkt. 56 (b)  ADR-fareseddel: 8 ADR-farenr:  80 

Ætsende 
Alvorlig ætsningsfare 
Udvikler giftig gas ved kontakt med syre 
opbevares utilgængeligt fra børn 
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 

    Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm 
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etikketen, 
hvis det er muligt. 

g uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning. 
r 18 år må være beskæftiget med dette stof ifølge Arbejdsministeriet. 

g. 
nvendelse. 

nergiministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer, 439/2002. 
relse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 329/2002.  
ynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. 
gulativer for ADR/RID og IMDG, 2003 udgave. 
sens bekendtgørelse om affald, 619/2000. 
relse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om 
ø, 559/2002. 
ynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre, 301/1993. 

 irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden, R34; ætsningsfare, R35; alvorlig ætsningsfare, R31; udvikler giftig gas 
t med syre 
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