Säkerhetsdatablad
ADE Fönstersåpa
1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
Anmälningsnummer:
Utarbetad den: 10-05-2005/ EK
Ersätter: 22-04-2003/EK

Importör/distributör/leverantör:

Produktanvändning: Till regöring och polering av alla typer av
glasytor, fönster, speglar, glasbord och kristallkronor.

Tradehouse AB
Borrgatan 15 Box 430
SE-201 24 Malmö
Tel: +46 40 18 00 00 Fax: +46 40 18 15 50
Kontaktperson:Percy Kaltenbach

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
Einecs-nr.
221-416-0

CAS-nr.
3088-31-1

Ämnen
Ethanol, 2-(2-(dodecyloxy)ethoxy)- hydrogen sulfate

Klassificering
Xi;R36/38

w/w%
15-30

Se avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser

3. Farliga egenskaper
Irriterar ögonen och huden.

4. Första hjälpen
Inandning:
Sök frisk luft.
Förtäring:
Skölj munnen noggrant och drick mycket vatten. Sök läkare vid ihållande besvär. Visa läkaren detta varuinformationsblad.
Hud:
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten och tvål. Sök läkare vid ihållande besvär. Visa läkaren detta varuinformationsblad.
Ögon:
Håll ögonen vidöppna. Plocka ur eventuella kontaktlinser och skölj genast med vatten (helst med ögondusch) och sök genast läkare. Forsätt om
möjligt sköljningen tills läkare övertagit behandlingen.
Övrig information:
Vid nödfall kan läkaren inhämta upplysningar hos Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, 045 35 31 60 60.

5. Brandbekämpningsåtgärder
Produkten kan inte brinna. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Använd samma skyddsåtgärder som nämnt i punkt 8. Spill vallas in och sugs upp med sand, kattsand eller annat absorberande material och flyttas
till lämpliga avfallsbehållare. Se punkt 13 för avfallshantering. Spill får inte släppas ut i kloak och/eller dagvattenbrunn.

7. Hantering och lagring
Hantering:
Se punkt 8 för upplysningar om tekniska- och personliga skyddsåtgärder.
Förvaring:
Förvaras så att det är svåråtkomligt för små barn och väl avskilt från produkter som är avsedda att förtäras.
(copyright 2002 Chemtox A/S)
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ADE Fönstersåpa

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Försiktighetsåtgärder för användning:
Det skall finnas tillgång till rinnande vatten och ögondusch.
Andningsskydd:
Inte nödvändigt.
Handskar och skyddskläder:
Använd skyddshandskar latex, butyl- eller nitrilgummi.
Ögonskydd:
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering:
Produkten innehåller inga ämnen som är angivna i Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling 2000:3, Hygieniska Gränsvärden.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende: Klar vätska
pH (koncentrat): Ca. 6,5
pH (1% brukslösning): Ca. 7
Densitet: 1,04 g/ml.
Löslighet i vatten: Lättlösligt

10. Stabilitet och reaktivitet
Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar.

11. Toxikologisk information
Akut
Inandning:
Produkten avger inga farliga ångor.
Förtäring:
Verkar irriterande på slemhinnor i munnen och mage/tarmkanal.
Hudkontakt:
Avfettar huden. Lång tids påverkan kan framkalla irritation och eventuellt inflammation.
Ögonkontakt:
Irriterar ögonen. Ger sveda och tårbildning.

Långsiktiga effekter
Inga kända.

12. Ekologisk information
Ingående ämnen har enligt gällande kriterier och utgående från tilgängelig information, bedömts vara icke miljöfarliga.

13. Avfallshantering
Följ lokala föreskrifter. Avfall skall bortskaffas med företag som har tillåtelse till att hantera farligt avfall.

EAK-kod: Användaren skall själv ange EAK-kod enligt tillämpning och bransch.
(copyright 2002 Chemtox A/S)
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Utarbetad den: 10-05-2005/EK
Ersätter utgåva: 22-04-2003/EK

14. Transportinformation
Produkten omfattas inte av reglerna om farligt gods på väg, järnväg och sjö enligt ADR, RID och IMDG.

15. Gällande föreskrifter

Farobeteckning:
Irriterande
Farosymboler:
Xi
Innehåller:
Ethanol, 2-(2-(dodecyloxy)ethoxy)- hydrogen sulfate
R-fraser:
Irriterar ögonen och huden. (R36/38)
S-fraser:
Förvaras oåtkomligt för barn. (S2)
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S26)
Övrig märkning:
Ingen
Användningsbegränsningar:
Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är
undantagen denna regel om produkten ingår som ett nödvendigt led i en utbildning.
Hygieniska gränsvärden:
Se punkt 8.

16. Annan information.
Utbildningskrav:
Ingen speciell utbildning är nödvändig, men att känna till innehållet i detta varuinformationsblad bör vara en förutsättning.
Verksamhetsområde:
Industrien, hoteller, restaurang, lunchrum och offentlige institutioner.
Förpackning:
Utnyttjade källor:
Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter Föreskrifter
om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiske produkter och biotekniska organismer Arbetarskyddsstyrelsens
Författningssamling 2000:3, Hygieniska Gränsvärden. Transportregler för ADR 2003 utgåvan utgåvan och IMDG 2003 utgåvan. Avfallsförordning
(2001:1063).
Övrig information:
Upplysningar om produkten är sammanställda från kunskap om bestånddelarnas egenskaper samt kunskap om motsvarande produkter.
Fullständiga Riskfraser från punkt 2:
R36/38 Irriterar ögonen och huden.
Uppdateringar:
Ändringar har gjorts under avsnitt 15.
(Utarbetad i Toxido®)
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