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SIKKERHEDSDATABLAD
1.

IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:
Produktnavn: CSL-70

PR-nr.:
Nødtelefon:

Leverandør:

NOVADAN A/S
Platinvej 21
6000 Kolding
Telefon:

+45 76 34 84 00

Telefax:

+45 75 50 43 70

Forholdsregler ved
uheld/forgiftning: Medbring
emballage eller produktdatablad
til lægen. Lægen kan få råd om
behandling fra Giftinformationen
på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31
60 60.

Anvendelse:

Smøremiddel.
2.

SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af R-sætninger.
3.

FAREIDENTIFIKATION:
Væsentligste farer for mennesker og miljø:
Ikke mærkningspligtig.

Kan irritere øjnene.
Symptomer: 4.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:
Generelt:
Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue.
Indånding:
Frisk luft.
Øjenkontakt:
Skyl straks med vand. Søg læge ved fortsat irritation.
Hudkontakt:
Skyl med vand.
Indtagelse:
Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand.

5.

BRANDBEKÆMPELSE:
Egnede slukningsmidler:
Skum, pulver og kuldioxid.
Slukningsmidler som ikke må anvendes:
Vandstråle.
Særlige farer:
Ved brand kan der dannes carbonmonoxid.
Personlige værnemidler:
Brug åndedrætsværn med ilt ved brandbekæmpelse.

6.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:
Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:
Se punkt 13.
Metoder til oprydning:
Større spild opsuges med absorberende materiale og afleveres på godkendt modtagestation. Små mængder spild
spules væk med rigeligt vand.

7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING:
Håndtering:
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Undgå hud og øjenkontakt.
Indret arbejdsrutiner så spild og anden form for spredning reduceres.
Opbevaring:
Opbevares i tillukket originalemballage.
Særlig Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.
8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:
Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske.
Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Hvis der er risiko for aerosoldannelse anvendes godkendt åndedrætsværn. Kontroller med leverandøren af
åndedrætsværn.
Beskyttelse af hænder:

Brug evt. beskyttelseshandsker.
Beskyttelse af øjne:

Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller.
Generelt:
Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås.
9.

10.

FYSISK / KEMISK EGENSKABER:
Fysisk tilstand:

væske

Farve:

klar, gullig

STABILITET OG REAKTIVITET:
Stabilitet:
Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

11.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):
Indånding:

Indånding af aerosoler kan virke irriterende.
Øjnene:

Kan irritere øjnene.
Langtidseffekt:

Ingen kendte.
12.

MILJØOPLYSNINGER:
Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:
De indgående stoffer i produktet er kun svagt giftige overfor vandlevende organismer og skal derfor ikke klassificeres
for miljøvirkninger i vandmiljøet (LC, EC og IC >100 mg/l).
Mobilitet: Nedbrydelighed:
De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke miljøfareklassificeres.
Akkumulering: Generelt:

13.

BORTSKAFFELSE:
Generelt:
Kemikalieaffaldsgruppe, Affaldsfraktion og EAK-kode gælder for rester af produktet i ren form.
Bortskaffelse:

Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. til kommunal modtagestation for kemisk affald.

14.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Affaldsfraktion:

01.11

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

20 01 30

TRANSPORTOPLYSNINGER:

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29
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Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.
15.

OPLYSNINGER OM REGULERING:
Generelt:
Kun til professionel brug.
Mærkning:

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 329 af 16. maj 2002.

Krav til særlig uddannelse:
Ingen særlige, dog bør brugere være fortrolige med indholdet af denne brugsanvisning.
16.

ANDRE OPLYSNINGER: Den fulde ordlyd af R-sætninger fra punkt 2.

Generelt:
- i rubrik betyder:
Punkt 2 - 11:Manglende data, eller nævnt i anden rubrik.
Punkt 12: Manglende data.
Afsluttende bemærkning:

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på de oplysninger, der var til rådighed ved udarbejdelsen.
Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet i henhold til gældende EU og national lovgivning.
Produktet er ikke testet, men oplysningerne om produktet er baseret på viden om indholdsstoffernes farlige
egenskaber, samt viden om tilsvarende produkter.
Udarbejdet af: brw
Sidst revideret af: brw

