Sikkerhetsdatablad i henhold til 2001/58/EG
Praktisept
82101/82115
1.

Identifikasjon av produkt og firma

1.1

Deklarasjonskode
82101/82115

1.2

Produktnavn
Praktisept

1.3

Leverandør
Chemodis BV
Havinghastraat 19
1817 DA Alkmaar
Nederland

1.4

Produsent
Chemodis BV
Havinghastraat 19
1817 DA Alkmaar
Nederland

1.5

Tel. +31(0)72-5205083
Fax. +31(0(72-5128214
info@chemodis.nl
www.chemodis.nl

Tel. +31(0)72-5205083
Fax. +31(0(72-5128214
info@chemodis.nl
www.chemodis.nl

Nødtelefonnummer til bedriften
Tel. +31(0)72-5205083

2.

Fareidentifikasjon

2.1

Farlige innholdsstoffer
Ingen

2.2

Kjemiske karaktestikker
Rengøringsmiddel med desinfektionsmiddel og antistatisk effekt
Ingredienser: Vann, disodium lauro amphodiacetate, didecyldimethyl-ammoniumchloride,
sitronsyre, dufttilsettende middel sitron, geraniol, citronellol, linalool.

3.

Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
Ingen spesifikke farer knyttet til normal bruk av produktet.

4.

Førstehjelpstiltak

4.1

Kontakt med hud
Ingen helseskader knyttet til kontakt med hud.

4.2

Kontakt med øyne
Skyll umiddelbart med vann i minst 10 minutter

4.3

Svelging
Oppsøk lege og referer til sikkerhetsdatablad eller etikett på flasken/kannen.

5.

Brannslokkingstiltak

5.1

Anbefalt middel for slukking:
Brannslokker med skum eller pulver

5.2

Middel som ikke må brukes: Vann

6.

Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1

Tiltak for personlig sikkerhet
Ingen form for personlig verneutstyr er nødvendig

6.2

Rengjøringsmetode
Tørk med et væskeaborberende materiale, løslig i vann.

7.

Håndtering og lagring

7.1

Tiltak ved lagring
Ingen spesielle tiltak nødvendig ved normal lagrng

7.2

Lagring
Lagres tørt og borte fra direkte sollys. Må lagres ved temperatur høyere enn 0 grader celsius.

8.

Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Ingen spesielle tiltak nødvendig.

9.

Fysiske og kjemiske egenskaper
Klar væske, løslig i vann.

10.

Stabilitet og reaktivitet

10.1

Forhold å unngå
Stabilt under normale forhold

10.2

Stoffer å unngå
Ingen.

10.3

Giftige nedbrytbare produkter
Ingen

11.

Toksologiske opplysninger
Ingen toksologiske egenskaper har blitt oppdaget under normal bruk.

12.

Økologiske opplysninger
Løslig i vann, nedbrytbart.

13.

Sluttbehandling
Dette produktet skal kastes i samsvar med instruksjonene til lokale myndigheter. Det bør ikke
føres inn i kloakkrør eller kastes i naturen. Den brukte forpakningen bør kastes i samsvar md
instruksjonene til lokale myndigheter.

14.

Transportopplysninger
Klassifisert som ufarlig for transport

15.

Opplysninger om regelverk

16.

Andre opplysninger
De ovennevnte opplysninger er basert på nåværende kunnskap og informason. Påstandene
gjelder kun det nevnte produkt og bør være hjelpsomme for å ta nødvendige forhåndsregler.
Dette sikkerhetsdatabladet erstatter alle tidligere versjoner.

