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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden· 1.1 Produktidentifikator· Handelsnavn: S100 Sæde Pleje· Artikelnummer: 2130· 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådesIkke releverant· Stoffets/præparatets anvendelse Rengøringsmiddel· 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet· Producent/leverandørDr.O.K.Wack Chemie GmbHBunsenstrasse 6D - 85053 IngolstadtTel. +49 841-6350 Fax +49 841-63558www.wackchem.comwack.info@wackchem.com· For yderligere information: Sikkerhedsafdeling· 1.4 Nødtelefon: I arbejdstiden: +49 841 63523
* PUNKT 2: Fareidentifikation· 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.· 2.2 Mærkningselementer· Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Ikke relevant· Farepiktogrammer Ikke relevant· Signalord Ikke relevant· Faresætninger Ikke relevant· 2.3 Andre farer· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering· PBT: Ikke relevant.· vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer· 3.2 Blandinger· Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.· Farlige indholdsstoffer: Ikke relevant· SVHC ingen· Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger· 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger· Generelle anvisninger: Der kræves ingen særlige forholdsregler.· Efter indånding: Sørg for frisk luft.· Efter hudkontakt:Skylles af med varmt vand.Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.· Efter øjenkontakt:Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne ervedvarende. (Fortsættes på side 2) DK 
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· Efter indtagelse: Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.· 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkedeDer står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendigDer står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse· 5.1 Slukningsmidler· Egnede slukningsmidler: Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.· Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: ingen· 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingenVed ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.· 5.3 Anvisninger for brandmandskab· Særlige værnemidler: Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld· 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Ikke påkrævet.· 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:Der kræves ingen særlige forholdsregler.Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.· 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opsamles mekanisk.· 6.4 Henvisning til andre punkterInformation om sikker håndtering se kapitel 7.Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring· 7.1 Forholdsregler for sikker håndteringOverhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.· 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed· Opbevaring:· Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.· Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Opbevares adskilt fra fødevarer.· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Skal beskyttes mod frost.· 7.3 Særlige anvendelser Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler· Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.· 8.1 Kontrolparametre· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skalovervåges.· Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.(Fortsættes på side 3) DK 
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· 8.2 Eksponeringskontrol· Personlige værnemidler:· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.· Åndedrætsværn: Ikke påkrævet.· Håndbeskyttelse: Ikke påkrævet.· Handskemateriale: Ikke påkrævet.· Handskematerialets gennemtrængningstid Ikke påkrævet.· Øjenbeskyttelse: Ikke påkrævet.
PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber· Generelle oplysninger· Udseende:Form: FlydendeFarve: KlarFarveløs· Lugt: Karakteristisk· Lugttærskel: ikke bestemt· pH-værdi ved 20 °C: 6,8 +/- 0,5· TilstandsændringSmeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: Ikke bestemt.· Flammepunkt: ingen· Antændelighed (fast stof, luftart): Ikke relevant.· Antændelsespunkt: ikke bestemt· Dekomponeringstemperatur: Ikke bestemt.· Selvantændelsestemperatur: Produktet er ikke selvantændeligt.· Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt.· Eksplosionsgrænser:Nedre: Ikke releverantØvre: Ikke releverant· Damptryk ved 20 °C: 23 hPa· Densitet ved 20 °C: 1,03 +/- 0,02 g/cm³· Relativ massefylde: Ikke bestemt.· Dampmassefylde: Ikke bestemt.· Fordampningshastighed Ikke bestemt.· Opløselighed i/blandbarhed medvand: Fuldt blandbar.· Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: Ikke bestemt.· Viskositet:dynamisk: Ikke bestemt. (Fortsættes på side 4) DK 
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kinematisk: Ikke bestemt.· 9.2 Andre oplysninger Der står ingen yderligere, relevante informationer tilrådighed.
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet· 10.1 Reaktivitet Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· 10.2 Kemisk stabilitet· Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.· 10.3 Risiko for farlige reaktioner Reaktioner med stærke oxidationsmidler.· 10.4 Forhold, der skal undgås Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· 10.5 Materialer, der skal undgås: Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.· 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering.I tilfælde af brand kan der frigøres:Carbonmonoxid og carbondioxid
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger· 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger· Akut toksicitetKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier: ikke bestemt· Specifikke symptomer i dyreforsøg: ikke bestemt· Primær irritationsvirkning:· Hudætsning/-irritationKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Alvorlig øjenskade/øjenirritationKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibiliseringKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)· KimcellemutagenicitetKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Kræftfremkaldende egenskaberKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· ReproduktionstoksicitetKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Enkel STOT-eksponeringKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· Gentagne STOT-eksponeringerKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.· AspirationsfareKriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
PUNKT 12: Miljøoplysninger· 12.1 Toksicitet· Toksicitet i vand: Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· 12.2 Persistens og nedbrydelighed Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· 12.4 Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. (Fortsættes på side 5) DK 
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· Yderligere økologiske oplysninger:· Generelle anvisninger:Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetentemyndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanteraf vaske- og rengøringsmidler.Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenendeMå ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.· 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering· PBT: Ikke relevant.· vPvB: Ikke relevant.· 12.6 Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
PUNKT 13: Bortskaffelse· 13.1 Metoder til affaldsbehandling· Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.· Europæisk affaldskatalog20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29· Urensede emballager:· Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.
PUNKT 14: Transportoplysninger· 14.1 UN-nummer· ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant· 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)· ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke relevant· 14.3 Transportfareklasse(r)· ADR, ADN, IMDG, IATA· klasse Ikke relevant· 14.4 Emballagegruppe· ADR, IMDG, IATA Ikke relevant· 14.5 Miljøfarer: ingen· Marine pollutant: Nej· 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren ingen· 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOLog IBC-koden ikke relevant· Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger.· UN "Model Regulation": Ikke relevant

 DK (Fortsættes på side 6)
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering· 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,sundhed og miljøDer står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.· Direktiv 2012/18/EU· Navngivne farlige stoffer - BILAG I Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen.· Nationale forskrifter:· MAL-Code: 3-3· 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemikaliesikkerhedsvurdering er udført.
PUNKT 16: Andre oplysningerAlle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring afproduktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.· * Dataene ændret i forhold til tidligere version  DK 


