PRODUKTNAVN: NORDSON CLEANER C

PN 771192 (PAKKE MED 12 STK.) PN 771665 (PAKKE MED 4 STK.)

Materialesikkerhedsdatablad
1.
Leverandør
Produktnavn
Påføring
Leverandør

(i henhold til EU-direktiv 1907/2006)

2.
Fareidentifikation
Primære farer

Nordson Cleaner C
Limfjerner
Nordson Benelux BV
Bergerstraat 10
6226 BD MAASTRICHT
Tlf.: 00800 7001 7001
Fax: 00800 7002 7002

ESC-BNL@NORDSON.COM
WWW.NORDSON.COM

Irriterer øjne og hud. Kan forårsage overfølsomhed ved hudkontakt. Meget giftigt for
organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet. Skadeligt: Kan forårsage skade på lungerne ved indtagelse.

3.
Sammensætning
Kemisk karakterisering
Blanding af naturlig æterisk olie, vand og emulgator
Farlige indholdsstoffer (i tilfælde af rene materialer)
% m/m
CAS-nr.
Citrusterpener Xn; N; R10, R38, R43, R50/53, R65 (citrusekstrakt)
>30
8028-48-6
Blanding af anioniske og nonionaktive rensemidler Xi; R38, R41
1-5
Blanding
Alifatiske kulbrinter (Note P) Xn; R65, R66
>30
64742-47-8
Ingredienser i henhold til EF-forordning 648/2004
Non-ioniske overfladeaktive stoffer
Anioniske overfladeaktive stoffer

EINECS-nr.
232-433-8
Blanding
265-149-8
<5%
<5%

4.
Førstehjælpsforanstaltninger
I tilfælde af kontakt gennem
Indånding
Hud
Øjne
Indtagelse
5.
Brandbekæmpelse
Slukningsmidler
Slukningsmidler, der ikke må bruges
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer
Farlige antændelige stoffer
Særlige brandbekæmpelsesprocedurer

Bring den berørte person ud i frisk luft, hvil, søg læge ved vedvarende ubehag.
Tag forurenet tøj af og vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved
vedvarende ubehag.
Skyl med rigeligt vand så længe som muligt. Spil øjet godt op for at sikre
omhyggelig rensning. Søg altid læge!
Skyl munden med vand, spyt det ud igen hver gang, fremkald ikke opkastning, søg
læge!
Kuldioxid, pulver, vand, vandstråle, skum
Alle andre slukningsmidler
Ukendt
Ukendt
Standardbeskyttelsesudstyr, brug om nødvendigt åndedrætsværn

6.
Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige forholdsregler
Brug passende handsker (PVS) og beskyttelsesbriller, god ventilation
Miljømæssige forholdsregler
Indsaml så meget af stoffet som muligt og opbevar det i en ren beholder til genbrug
eller som affaldsdepot
Metoder til at gøre rent
Opsug med absorptionsmaterialer og opbevar i beholder
7.
Håndtering og opbevaring
Forholdsregler for sikker håndtering
Tekniske forholdsregler
Sikker opbevaring
Indpakningsmateriale

God ventilation
Træf normale forholdsregler for arbejde med rensemidler
Sørg for, at tromlen er lukket tæt. Opbevares i overensstemmelse med national
lovgivning.
Polyætylen, PET, metal

8.
Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse
Tekniske forholdsregler
Normal ventilation, undgå statisk elektricitet eller andre antændelseskilder.
Hygiejniske forholdsregler
Det er forbudt at spise, drikke eller ryge, mens materialet anvendes.
Eksponeringsgrænse(r)
MAC-VÆRDI: Stoffet er ikke omfattet af anerkendte eksponeringsgrænser.
Personlig beskyttelse
Åndedræt
God ventilation
Hænder
Brug gummihandsker (PVC)
Øjne
Brug beskyttelsesbriller
Hud
Undgå kontakt med huden
9.
Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende
Flydende
Farve
Farveløs
Lugt
Citrus
Kogepunkt
Ukendt
PH
Ikke relevant
Viskositet
Ukendt
Smeltepunkt
Ukendt
Damptryk
Ukendt
Damptæthed
Ukendt
Relativ tæthed
0,82
Flammepunkt
64°C
Selvantændelsestemperatur
>200 °C
Eksplosionsgrænser %
nedre
Ukendt
øvre
Ukendt
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Iltningsegenskaber
Opløselighed
i vand
10.
Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet
Forhold, der skal undgås
Materialer, der skal undgås

Ingen
Opløseligt (ustabilt)

Farlig nedbrydning

Stabilt under normale forhold
Forebyg risikoen for statisk elektricitet
Underlag, der kan påvirkes af opløsningsmidler; i tvivlstilfælde forsøg først et
mindre synligt sted.
Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter

11.
Toksikologiske oplysninger
Direkte giftighed
indånding
hudkontakt
øjenkontakt
Indtagelse
Andre oplysninger

Nordson Cleaner C er ikke i sig selv toksikologisk undersøgt.
Ondt i halsen, hoste, stakåndethed
Irritation, smerte
Irritation, smerte
Mavepine, diarré, svimmelhed, kvalme
Ingen

12.
Miljøoplysninger
Økotoksiske virkninger
Yderligere oplysninger

Nordson Cleaner C er biologisk nedbrydelig.
--

13.
Bortskaffelse
Bortskaffelse af rester/ikke-anvendte stoffer
Forurenet emballage
14.
Transportoplysninger
Un-Nr.
ADR/RID
klasse
nummer
IMO/IDG klasse
ICAO/IATA klasse
15.
Oplysninger om regulering
Kemisk identifikation
Bilag I nummerering
Klassificering baseret på:
Symbol(er)
Risikosætninger

Sikkerhedssætninger

16.
Andre oplysninger
Lovgivning
Ordlyd af risikosætninger fra kapitel 2 (i
tilfælde af rent materiale)

Ansvarsfraskrivelse

Dato for første udgivelse
Dato for sidste udgivelse
Udgave
Udarbejdet af

Opsug rester med absorptionsmaterialer og opbevar i lukkede beholdere.
Transporteres i overensstemmelse med lokal lovgivning. Skyl de sidste rester ud i
kloakken med rigeligt vand.
Tøm emballagen fuldstændigt. Kan indleveres til genbrug, genanvendelse
eller destruktion.

-----Limfjerner
Ikke relevant (udarbejdelse)
Beregningsmetode
Skadeligt, miljøfarligt
R36/38 Irriterer øjne og hud. R 43 Kan forårsage overfølsomhed ved hudkontakt.
R50/53 – Meget giftigt for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Skadeligt: Kan forårsage skade på lungerne
ved indtagelse.
S24 Undgå kontakt med huden. S37 Brug egnede beskyttelseshandsker og
beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. S60 Dette materiale og/eller dets
beholder skal bortskaffes som farligt affald. S61 Undgå udledning til miljøet. Se
særlige instruktioner/sikkerhedsdatablade. S62 Fremkald ikke opkastning i tilfælde
af indtagelse: søg omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Dette materialesikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med EU's retningslinjer
(1907/2006).
R10 Brændbart
R38 Irriterer huden
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
R43 Kan forårsage overfølsomhed ved hudkontakt
R50/53 Meget giftigt for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet
R65 Skadeligt; kan forårsage skade på lungerne ved indtagelse
R66 Gentagen eksponering kan forårsage tør eller revnet hud.
Alle oplysninger i dette datablad er indsamlet af Nordson Benelux med den største
omhu, og hensigten med databladet er at informere brugeren af vores produkt om
sundheds-, sikkerheds- og miljøaspekter. De angivne oplysninger garanterer ikke for
selve produktets kvaliteter eller ydelse. Den enkelte bruger er selv ansvarlig for at
opfylde de krævede lovbestemmelser som nævnt i dette datablad, hvis de er
relevante under de pågældende arbejdsforhold. Endvidere skal brugeren sikre sig, at
produktet kan anvendes til det ønskede formål og brug.
Nordson Benelux fralægger sig ethvert ansvar for enhver skade, der er opstået ved
uforsigtig anvendelse af produktet eller oplysningerne i dette datablad. Vi fralægger
os også ansvaret for råd, der afviger fra det (tekniske)(materialesikkerheds) datablad, som ikke er anført på papir af eller på vegne af ledelsen for Nordson Benelux.
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