SIKKERHEDSDATABLAD
1. Identifikation af stoffet/ præparatet og selskabet/virksomheden
Leverandør: powerclean ApS
Tlf. 21 32 06 01 / 25 77 03 00
Mail: info@powerclean.dk
Web: www.powerclean.dk

Produkt: POLISH
Anvendelse: Selvblankende gulvpolish
PR-nr.: 415725

Ved uheld kontakt læge/skadestue – medbring etiket eller datablad. I tilfælde af indtagelse af produkt eller forgiftning kontaktes
Giftlinien, tlf.: 82 12 12 12.
Udarbejdet:
Erstatter:

2011-09-05
2010-05-10

2. Fareidentifikation
Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ

3. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer
Klassificeringspligtige indholdsstoffer
Ingen

CAS-nr

Einecs-nr

Konc. i % Mærkning

Indeholder vandig dispersion af
akrylcopolymer

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Øjenkontakt
Hudkontakt
Indånding
Indtagelse

Skyl straks med meget vand. Fortsæt skylning i mindst 15 min.
Fjern straks forurenet beklædning og vask huden med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand.
Ikke relevant
Fremkald ikke opkastning. Søg læge eller skadestue hurtigt

5. Brandbekæmpelse
Brand kan slukkes med blød vandstråle eller vandtåge, pulver, skum eller CO2

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Undgå forurening af vandressourcer eller kloak. Opsuges i absorberende materiale. Opsamles for genvinding
eller bortskaffes i forseglede beholdere via kommunal modtagestation. Skyl området med vand. Lokale
myndigheder informeres i tilfælde af forurening af søer, vandløb eller kloak.

7. Håndtering og opbevaring
Undgå spild og kontakt med huden og øjnene. Opbevares køligt, men frostfrit i lukket originalemballage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Handsker: Brug beskyttelseshandsker under arbejdet og evt. briller ved risiko for stænk.

9. Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende:
pH (konc):

Mælkehvid væske med karakteristisk lugt af polish
ca. 8,5

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilt under normale forhold.

Massefylde: 1,020 kg/ lt

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

Ingen særlige sundhedsfarer oplyst.
Irriterer øjne ved stænk
Irriterer huden ved længere tids påvirkning
Ikke relevant
Ingen akut giftighed

12. Miljøoplysninger
Produktet er ikke mærkningspligtigt efter Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997.
Produktet er potentielt biologisk nedbrydeligt.

13. Bortskaffelse
Afleveres som alm. husholdningsaffald iht. gældende regler. Store mængder afleveres på godkendt
modtagestation. Kemikalieaffaldskort: 1.11 Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger
Er ikke omfattet af regler for transport af farligt gods.

15. Oplysning om regulering
Er ikke mærkningspligtig
Uddannelseskrav: Ingen, men brugeren skal være bekendt med dette datablad
Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes på ubehandlede træ- og korkgulve.

16. Andre oplysninger
R-sætninger anvendt i pkt.3:
Angivelserne i denne brugsanvisning er baseret på vor nuværende viden.
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