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SIKKERHEDSDATABLAD        
 

1. Identifikation af stoffet/ præparatet og selskabet/virksomheden 
 
Produkt: POWER-AQUA  Leverandør:  Powerclean ApS    
Anvendelse: Spærrevæske til vandfri urinaler   
    

Tlf. 21 32 06 01 / 25 77 03 00
 

 PR-nr:       Mail: info@powerclean.dk
   

                                                                                                                    
Web: www.powerclean.dk

 
 
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:   2011-09-06 
Erstatter:       2010-05-10 
 
2. Fareidentifikation   
 
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning 
 
3. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer 
 
Klassificeringspligtige indholdsstoffer CAS-nr Einecs-nr Konc. i % Mærkning 
Paraffinolie 8042-47-5  >30                       - 
                          
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger  
 
Øjenkontakt Spil øjet godt op. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 

Min. Søg læge ved fortsat irritation. Vis lægen emballagen eller dette sikkerhedsdatablad. 
Hudkontakt Fjern forurenet tøj. Vask huden med sæbe og vand. 
Indånding Søg frisk luft 
Indtagelse Fjern produktet fra munden. Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg 

læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen emballagen eller dette sikkerhedsdatablad.. 
 
5. Brandbekæmpelse 
 
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 
 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld  
 
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: 
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. 
Metoder til oprydning: 
Spild opdæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se 
pkt. 13 for bortskaffelse. Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak. 
 
7. Håndtering og opbevaring   
 
Håndtering: 
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 
Opbevaring: 
Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. 
Opbevares tørt og køligt, beskyttet mod sollys i lukket emballage. 
 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  
 
Forholdsregler ved brug:  
Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der skal være almen 
ventilation i arbejds- og lagerlokaler, suppler med procesventilation, hvis der udvikles skadelige aerosoler/ dampe. 
Åndedrætsværn: Anvend åndedrætsværn med P filter ved aerosoler. 
Handsker og beskyttelsestøj:  Handsker af plast eller gummi anbefales. 
Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. 
Grænseværdier:  
Indeholder ikke stoffer, der er optaget på AT s liste over grænseværdier. 
9. Fysiske og kemiske egenskaber 
 
Udseende: Klar, farveløs væske  Massefylde: 0,85  kg/ ltr 
pH (konc): -   Duft:   af citrus 
Opløselighed:    Uopløseligt i vand 
 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 
Stabil under normale omstændigheder. 
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11. Toksikologiske oplysninger 
 
Øjenkontakt: Kan give lettere svie 
Hudkontakt: Ingen særlige 
Indånding: Ingen særlige 
Indtagelse: Indtagelse kan give ubehag. 
 
12. Miljøoplysninger 
 
Økotoksicitet:     Anses ikke for at være skadeligt for organismer, der lever i vandmiljøet. 
 
Nedbrydelighed:   Let biologisk nedbrydeligt. 
 
13.  Bortskaffelse 
 
Små mængder bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Større mængder afleveres på modtagestation for kemikalieaffald. 
Kemikalieaffaldskort: 1.11   Kemikalieaffaldsgruppe:  H 
 
14.  Transportoplysninger 
 
Ikke klassificeret som farligt gods iht ADR 
 
15.  Oplysning om regulering 
 
Produktet er ikke mærkningspligtigt 
Uddannelseskrav: Ingen, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning. 
Anvendelsesbegrænsninger: Ingen 
Kemikaliesikkerhedsvurdering:  Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering 
 
16.  Andre oplysninger 
 
 
Angivelserne i denne brugsanvisning er baseret på vor nuværende viden. 
 


