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SIKKERHEDSDATABLAD       
 

1. Identifikation af stoffet/ præparatet og selskabet/virksomheden 
 
Produkt:       POWER-K 
    Leverandør:  powerclean ApS    
Anvendelse: Til afrensning af fælge etc.  Nørregade 15, 9632 Møldrup 
    Tlf. 21 32 06 01 / 25 77 03 00 
 PR-nr:    2203726   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:  2011-09-09 
Erstatter:      2010-02-02 
 
2. Fareidentifikation   
 
Produktet er mærket C- Ætsende, indeholder phosphorsyre   R 35: Alvorlig ætsningsfare 
 
3. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer 
 
Klassificeringspligtige indholdsstoffer CAS-nr Einecs-nr Konc. i % Mærkning 
Fosforsyre 7664-38-2 231-633-2 10 - 30 C: R34 
Citronsyre 5949-29-1 201-069-1   5 – 15  Xi: R36 
Alkoholethoxylat - -   0 – 5 Xn: R22; Xi: R41 
Indeholder desuden:  Fortykkelsesmiddel 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger  
 
Øjenkontakt: Spil øjnene op, fjern evt. kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand i mindst 15 min. Søg  

øjeblikkelig lægehjælp. Fortsæt skylning under transport. 
 

Hudkontakt: Skyl omgående med rigeligt vand indtil svie ophører. Fjern tilsmudset tøj. Ved vedvarende gener – søg 
læge. 
 

Indånding: Søg frisk luft og hvile. Skyl evt. næse, mund og svælg med vand. Ved vedvarende gener kontaktes læge. 
 

Indtagelse: Skyl mund og svælg. Drik rigeligt vand. Undgå opkastning. Søg omgående lægebehandling. Hvis 
opkastning indtræffer holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. 

 
5. Brandbekæmpelse 
 
Hvis muligt fjernes produktet fra brandstedet. I øvrigt foreneligt med almindelige slukningsmidler. 
 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld  
 
Opsug splid med sugende materiale og skyl efter med vand. Større mængder spild opsamles og bortskaffes i overensstem- 
melse med lokale bestemmelser, f.eks. aflevering på modtagestation for kemikalieaffald. Se pkt. 8 og 13. 
 
7. Håndtering og opbevaring   
 
Undgå kontakt med huden og øjnene. Må ikke blandes med basiske eller klorholdige  produkter. Opbevares i tillukket original- 
emballage adskilt fra klorholdige produkter så sammenblanding undgås.  Opbevares utilgængeligt for børn. 
 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  
 
Forholdsregler ved brug:   
Åndedrætsværn:  Ved risiko for aerosoldannelse anvendes støvmaske evt. P3 filter.  
Handsker og beskyttelsestøj:  Ved risiko for direkte kontakt med det koncentrerede produktanvendes beskyttelses- 

handsker af f.eks. Neopren. 
Øjenværn. Ved risiko for direkte kontakt med det koncentrerede produkt bæres beskyttelsesbriller.  

Der skal være adgang til øjenskyl. 
Grænseværdier:  Ved forskriftsmæssig brug af produktet af produktet er overvågningsprocedurer til overhol- 

delse af grænseværdierne  
 
 Stoffer med særlige kontrolparametre Grænseværdi  Reference 
 Phosphorsyre         1 mg/ m3  AT-liste 
 
 
9. Fysiske og kemiske egenskaber 
 
Udseende: Tyktflydende væske  Massefylde: ca. 1,13 kg/ ltr 
pH (konc): ca. 1,0   Duft: neutral  
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10. Stabilitet og reaktivitet 
 
Ved kontakt med klorholdige produkter udvikles giftige gasser. Udvikler varme ved kontakt med basiske (alkaliske) stoffer. Risiko for 
stødkogning. (opsprøjt) 
 
11. Toksikologiske oplysninger 
 
Øjenkontakt: Virker ætsende. Risiko for hornhindebeskadigelser 
Hudkontakt: Virker ætsende 
Indånding: Indånding af aerosoler kan ætse åndedrætsorganerne. Risiko for lungeskade ved høj dosis. 
Indtagelse: Farligt at fortære. Giver mavesmerter og risiko for ætsningsskader. 
 
12. Miljøoplysninger 
 
De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres. 
 
13.  Bortskaffelse 
 
Bortskaffelse: Små mængder bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Større mængder afleveres på modtagestation for 

kemikalieaffald. 
Kemikalieaffaldskort: 1.11   Kemikalieaffaldsgruppe: H 
 
14.  Transportoplysninger 
 
Phosphorsyreopl./ Phosphoric Acid Solution, kl.8, UN 1805 Emballagegr. III 
 
15.  Oplysning om regulering 

 
 
 
 
 
 
 
C: Ætsende   indeholder Phosphorsyre 

 
R 35: Alvorlig ætsningsfare 
S 2: Opbevares utilgængeligt for børn 
S 26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes 
S 36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtskærm 
S 45: Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det  

er muligt 
    
MAL-kode  (koncentrat):       00-4  ( 1993) 
 
Uddannelseskrav:  Ingen, men brugerens skal være bekendt med indholdet af denne leverandørbrugsanvisning. 
Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke anvendes på syreømtfindtlige overflader. Må ikke anvendes sammen med klorholdige  
Produkter. Må ikke anvendes af unge under 18 år jf. ATʼs bekendtgørelse nr. 516 af 14. Juni 1996. 
 
16.  Andre oplysninger 
 
R-sætninger som forekommer i pkt 3:  R22:  Farlig ved indtagelse; R34: Ætsningsfare; R 36: Irriterer øjnene; R 41: Risiko for alvorlig 
øjenskade. 
 
Angivelserne i denne brugsanvisning er baseret på vor nuværende viden. 
 


