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Sikkerheds datablad 1907/2006/EU Bilag II (DK) 
FACDOS Clay Spray 
FACDOS S.L 
Udarbejdet d. 18/10-2012 
 

1. Identifikation af produkt og leverandør 

 
Produktnavn FACDOS ClaySpray 

Anvendelse Rengøring af lakerede overflader 

Producent FACDOS S.L 

C/Vicente Berdusán, Blocque D-1, Bajos 

50010 Zaragoza - Spanien 

Telefon +34 976 472751 

Fax +34 976 471952 

Nødtelefon nummer +34 976 472751 

 

2. Fareidentifikation 

 
Klassifikation af stof eller blanding 

 
Klassificering efter EU forordning  

nr. 1272/2008 (CLP) 

Ikke bestemt 

Klassificering i henhold til direktiv  

67/548/EØF og 199/45/EF 

Blandingen er ikke klassificeret som farlig efter retningslinjerne i 

199/45/EF 

Mærkningselementer 

Mærkning jvnf. forordning 1272/2008 Ikke bestemt 

Mærkning efter forordning 67/548/EØF og 199/45/EF (kun rettelser!) 

Faresymboler Skal ikke anvendes 

R-sætninger Ingen 

S-Sætninger Ingen 

Øvrige farer Blandingen indeholder ingen vPvB-stoffer eller PBT-stoffer og 

falder derfor ikke ind under bilag XiII i forordning 1907/2006.. 

Jvnf. forordning nr. 648/2004 2-BROMO-2-NITROPROPAN-1,3-DIOL 

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ 

METHYLISOTHIAZOLINONE 

 

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
                                                                                                                

Stof Ingen data til rådighed 

Blanding  

Kemisk betegnelse  

% Andel Symbol  R-Sætninger EINECS/ELINCS 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

 
Oplysninger om relevante fareklasser                                                                                                                

 
Almindelige råd: Put aldrig noget i munden på en bevidstløs person 

Indtagelse: Anbefales ikke 

Øjenkontakt: Fjern kontaktlinser. Skyl med rent vand i flere minutter og søg evt. 

læge. 

Hudkontakt: Skyl grundigt med vand og vask med sæbe, Fjern gennemblødte 

tøjstykker fra huden.Ved rødmen på huden, søg læge. Uegnede 

rengøringsmidler er opløsningsmidler og fortynder. 

Ved slugning Skyl munden grundigt. Undgå opkastning. Drik rigeligt med vand 

og søg læge 

Vigtigste akutte eller senere opståede 

symptomer eller virkninger 

Symptomer og virkninger er beskrevet i pnkt. 11 
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5. Brandbekæmpelse 

 
Egnede slukkemidler: Afstem efter omgivelses brand. Brug vandstråle, 

Skum/CO2/Pulverslukker 

Uegnede slukkemidler: Ingen kendte 

Særlige farer fra indhold el. blandinger I tilfælde af brand kan der dannes Kulilte og farlige gasser. 

Råd til brandbekæmpelse Undgå at indånde gasser fra eksplosioner og brand. Efter brand 

benyt beskyttelsesudstyr. Behandl slukkevand forskriftsmæssigt. 

Forurenet slukningsvand opsamles og bortskaffes 

forskriftsmæssigt. 

 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 
Personmæssige hensyn Undgå kontakt med øjne. Undgå langvarig hud kontakt.  

Vær opmærksom på mulige glatte gulve. 

Miljøhensyn Inddæm ved større udslip. Opsamles og destrueres. Må ikke ledes 

direkte ud i naturen eller kloaknettet. 

Rengøring og materialeopsamling Benyt væskebindende materiale som sand, kiselgur eller savsmuld. 

Bortskaffes jvnf. pnkt 13. Efterskylles med rigeligt med vand. 

Anvisninger i andre afsnit Se pnkt. 13 såvel som personbeskyttelsesudstyr i pnkt. 8 

 

7. Håndtering og opbevaring 

 
I tillæg til dette afsnit finder man også relevante instruktioner under pnkt. 18 

 
Sikkerheds foranstaltninger for sikker håndtering 

Generelle anbefalinger Undgå øjenkontakt 

Undgå langvarig og intensiv hud kontakt 

Opbevares ikke sammen med mad- og drikkevarer 

Bør ikke bruges ikke hvor der spises, drikkes eller ryges 

Anbefalinger til almindelige 

hygiejneforholdsregler på arbejdspladsen 

Benyt almindelige hygiejneregler ved omgang med kemikalier. 

Vask hænder efter brug, før pauser o. lign. Holdes væk fra 

madvarer og drikkevarer. 

Betingelser for sikker oplagring Produktet opbevares kun i originalemballage. 

I lagerrum v. stuetemperatur – beskyt imod frost 

Brug af produktet Ingen informationer tilgængelige 

 

8. eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 
Kontrol parametre 

 
Egnede tekniske installationer Sørg for god udluftning. Kan gøres med lokal udsugning eller 

generel udluftning. I tilfælde af at dette ikker er tilstrækkeligt for at 

holde koncentrationer under grænseværdierne for arbejdspladsen 

bør der bæres beskyttelsesudstyr. Gælder dog kun når 

grænseværdierne overtrædes. 

Individuel beskyttelsesforanstaltninger/ 

beskyttelsesudstyr 

Benyt almindelige hygiejneregler ved omgang med kemikalier. 

Vask hænder efter brug, før pauser o.lign. Holdes væk fra madvarer 

og drikkevarer 

Øjen-/ ansigtsbeskyttelse Normalt ikke nødvendigt 

Hud-/ håndbeskyttelse Normalt ikke nødvendigt 

Hudbeskyttelse – øvrige forholdsregler Normalt ikke nødvendigt 

Luftvejsbeskyttelse Normalt ikke nødvendigt 

Yderligere information vedr. håndbeskyttelse Der er ikke foretaget afprøvning af tilgængelige handsketyper for at 

fastslå hvilke typer der er bedst egnede. Det anbefales at benytte 

handsker med en forholdsvis lang permeabilitet for at undgå 

gennemtrængning af produkt. 

Foranstaltninger til begrænsning af 

eksponering af miljøet 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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9. Fysisk-kemiske egenskaber 

 
Tilstandsform: Flydende 

Farve: Farveløs 

Lugt Ingen 

Lugttærskel Ikke fastslået 

pH værdi 7,9 

Smeltepunkt/frysepunkt ~ 0 °C 

Kogepunkt ~ 100 °C 

Flammepunkt Ikke tilgængeligt 

Fordampningshastighed Ikke fastslået 

Antændelighed Ikke fastslået 

Eksplosive egenskaber Produktet er ikke eksplosivt 

Oxiderende egenskaber Ingen 

Damptryk Ikke fastslået 

Relativ vægtfylde 1g/l 

Opløselighed Ikke fastslået 

Vandopløselighed Blandbar 

Fedtopløselighed Ikke fastslået 

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand Ikke fastslået 

Viskositet Ikke fastslået 

Dampvægtfylde Ikke fastslået 

Øvrige oplysninger 

Blandbarhed: Ikke fastslået 

Fedtopløselighed/opløsningsmiddel: Ikke fastslået 

Ledningsevne: Ikke fastslået 

Overfladespænding: Ikke fastslået 

Opløsningsmiddel indhold: Ikke fastslået 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

 
Reaktivitet Ikke forventeligt 

Kemisk stabilitet Stabil ved korrekt opbevaring og håndtering  

Mulige farlige reaktioner Ingen kendte 

Forhold der skal undgås Se pnkt. 7. Ingen kendte 

Uforenelige materialer Se pnkt. 7. Ingen kendte 

Farlige nedbrydningsprodukter Se pnkt 5, Ingen nedbrydningsprodukter ved 

forskriftsmæssig brug 

 

11. Toksikologiske oplysninger 

 
Oplysninger om relevante fareklasser                                                                                                                

 
Akut toksicitet oralt Ingen data til rådighed 

Akut toksicitet hud Ingen data til rådighed 

Akut toksicitet inhaleret Ingen data til rådighed 

Øjenkontakt Ingen data til rådighed 

Ætsning/irritation på huden Ingen data til rådighed 

Svære øjenskader/irritation Ingen data til rådighed 

Irritation af luftveje/hud Ingen data til rådighed 

Kimcelle mutation Ingen data til rådighed 

Kræftfremkaldende Ingen data til rådighed 

Effekt på reproduktion Ingen data til rådighed 

Effekt på særlige organer, engangs eksponering Ingen data til rådighed 

Indåndings risiko Ingen data til rådighed 

Irritation af luftvejene Ingen data til rådighed 

Toksicitet ved gentagen påvirkning Ingen data til rådighed 

Symptomer Ingen data til rådighed 

Andre toksikologiske data Ingen data til rådighed 
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12. Miljøoplysninger 

 
Toksicitet – Fisk: Ingen data til rådighed 

Toksicitet – Daphnier: Ingen data til rådighed 

Toksicitet – Alger: Ingen data til rådighed 

Persistens og nedbrydelighed Ingen data til rådighed 

Bioakkumulationspotentiale Ingen data til rådighed 

Mobilitet i jord  Ingen data til rådighed 

Resultat af PBT – og vPvB Ingen data til rådighed 

Andre skadelige virkninger Ingen data til rådighed 

 

13. Bortskaffelse 

 
Oplysninger om relevante fareklasser                                                                                                                

 
Affaldsbehandlingsmetode for produkt, blandíng og 

rester 

Benyt den kommunale indsamlings- og 

afhentningsordning. 

Ved mindre mængder: EAK-kode 16 05 06, 16 05 07, 

16 05 08 og 16 05 09,  

Ved absorptionsmiddel forurenet med produktet: EAK-

kode 15 02 02, kemikalieaffaldsgruppe Z, 

affaldsfraktion 05.99 

Forurenet emballage Benyt den kommunale indsamlings- og 

afhentningsordning. Ikke forurenet emballage kan 

genanvendes. Emballage der ikke kan rengøres 

behandles som produktet. Anbefalet rengøringsmiddel: 

Vand. 

15 01 01 Emballage af papir og pap 

15 01 02 Emballage af plast 

 

 

14. Transportoplysninger 

 
UN-nummer - 

Vej- / Jernbanetransport 

Klasse - 

Klassificering - 

LQ: - 

Tunnelrestriktions kode Ikke nødvendig 

Befordring med skib 

GDVSee/IMDG-Kode - 

Marine Polutant - 

Befordring med fly 

IATA - 

Andre relevante oplysninger Ikke farligt gods 

 

15.  Oplysninger om regulering 

 
Oplysninger om fx anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv.  

 
Inddeling og kendetegn Se pnkt. 2 

Særlige begrænsninger Ingen 

Vandfareklasse 1 

Selvinddeling Ja (VwVwS) 

Produkt sikkerhedsvurdering En sådan vurdering er ikke planlagt 

  

 

 

 

1954-0



Side 5 af 5 

16.  Andre oplysninger 

 
Disse oplysninger er baseret på produktet som det leveres fra producenten 

 
Lagerklasse efter TRGS 510 12 

Udarbejdede afsnit - 

 

Forklaringer 

 
Forkortelser og betegnelser                                                                                                                

 
VOC = Volatile Organic Compounds (Organiske opløsningsmidler) 
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