PRODUKTNAMN: NORDSON CLEANER C
PN

771192 (12 PACK)

PN

771665 (4 PACK)

Material och säkerhetsdatablad
1.
Tillverkare
Produktnamn
Användning
Leverantör

(enligt EU direktivet 1907/2006)

2.
Riskidentifiering
Huvudsakliga risker

Nordson Cleaner C
Limborttagningsmedel
Nordson Benelux BV
Bergerstraat 10
6226 BD MAASTRICHT
Tel: 00800 7001 7001
Fax: 00800 7002 7002

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

Irriterande för ögon och hud. Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt. Mycket
toxiskt för vattenlevande organismer, kan orsaka långtidsverkande allvarlig
påverkan på vattenmiljö. Skadlig: kan orsaka lungskada vid förtäring.

3.
Sammansättning
Kemisk karaktärisering
Blandning av naturliga essentiella oljor, vatten och emulgeringsmedel
Farliga komponenters (avseende rena komponenter)
%m/m
Cas No
EINECS No.
>30
8028-48-6
232-433-8
Citrusterpener Xn; N; R10, R38, R43, R50/53, R65 (citrusextrakt)
Blandning av anjoniska och icke-joniska rengöringsmedel Xi; R38, R41
1-5
Blandning
Blandning
Alifatiska kolväten (Not P) Xn; R65, R66
>30
64742-47-8
265-149-8
Ingredienser enligt EU föreskrift 648/2004
Icke-joniska tensider
<5%
<5%
Anjoniska tensider
4.
Åtgärder vid första hjälpen
I händelse av kontakt via
Inandning
Hud
Ögon
Förtäring
5.
Brandbekämpningsåtgärder
Släckmedel
Olämpliga släckmedel
Ovanliga brand och explosionsrisker
Farliga färbränningsprodukter
Speciella brandsläckningsprocedurer

För den skadade personen ut i friska luften, låt vila, uppsök läkare om
symptomen är ihållande.
Ta av förorenade kläder och tvätta noga med tvål och vatten. Sök läkarvård om
irritationen fortsätter.
Spola rikligt med vatten så länge som möjligt. Håll ut ögonlocken från
ögongloberna så att noggrann rengöring kan genomföras. Sök alltid läkarvård!
Skölj munnen med vatten, spotta ut vid varje sköljning, försök inte framkalla
kräkning, sök läkarvård!
Koldioxid, pulver, vattenstråle, skum
Alla andra släckmedel
Okänt
Okänt
Standard skyddsutrustning, om nödvändigt använd andningsapparat

6.
Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personskydd
Använd lämpliga handskar (PVC) och skyddsglasögon, sörj för god ventilation.
Miljöskydd
Samla upp så mycket som möjligt av materialet och förvara i en ren behållare för
återanvändning, eller för materialet till miljöstation.
Rengöringsmetod
Absorbera med absorbtionsmaterial och förvara i en behållare
7.
Hantering och förvaring
Försiktighetsåtgärd hantering
Tekniska försiktighetsåtgärder
Säker lagring
Förpackningsmaterial
8.
Exponering / personligt skydd
Tekniska åtgärder
Hygieniska åtgärder
Exponeringsgräns(er)
Personskydd
Andning
Händer
Ögon
Hud

Ombesörj god ventilation
Iakttag vanliga försiktighetsåtgärder vid arbete med rengöringsmedel
Håll behållaren ordentligt stängd. Lagra enligt gällande nationell lagstiftning.
Polyetylen, PET, metall
Normal ventilation, förhindra statisk elektricitet eller andra antändningskällor.
Ät inte, drick inte och rök inte när produkten används
MAC-VÄRDE: Substansen har inga kända exponeringsgränser.
God ventilation
Använd gummihandskar (PVC)
Använd skyddsglasögon
Undvik hudkontakt

9.
Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Vätska
Färg
Färglös
Lukt
Citrus
Kokpunkt
Okänd
PH
Ej tillämpbart
Viskositet
Okänd
Smältpunkt
Okänd
Ångtryck
Okänt
Ångdensitet
Okänd
Densitet
0,82
Flammpunkt
64°C
Självantändning
>200°C
Explosionsgränser %
nedre
Okänd
övre
Okänd
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PRODUKTNAMN: NORDSON CLEANER C
PN
Oxideringsegenskaper
Löslighet
i vatten
10.
Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet
Förhållande som skall undvikas
Material som skall undvikas

771192 (12 PACK)

PN

771665 (4 PACK)

Inga
Emulgerbar (instabil)

Farlig nedbrytning

Stabilt under normal förhållanden
Utsätt inte för risk med statisk elektricitet
Underlag som kan påverkas av lösningsmedel; vid tveksamhet prova först på
någon plats som inte är direkt synlig.
Inga kända, farliga, nedbrytningsprodukter

11.
Toxikologisk information
Direkt toxicitet
inandning
hudkontakt
ögonkontakt
Intag
Övrig information

Nordson Cleaner C har i sig själv inte undersökts med avseende på toxicitet.
Halssmärta, hosta, andnöd
Rodnad, smärta
Rodnad, smärta
Magont, diarre´, yrsel, illamående
Ingen

12.
Ekologisk information
Ekotoxiska effekter
Övrig information

Nordson Cleaner C är biologiskt nedbrytbart
--

13.
Avfallshantering
Hantering av restmaterial / oanvänd produkt
Förorenad förpackning
14.
Transportinformation
Un-Nr.
ADR/RID
klass
nummer
IMO/IDG klass
ICAO/IATA klass
15.
Gällande föreskrifter
Kemisk identifiering
Annex I numrering
Klassificering grundad på:
Symbol(er)
Riskfraser

Säkerhetsfraser

16.
Övrig information
Lagstiftning
Förklaring till riskfraser i avsnitt 2 (i fallet
rena material)

Förbehåll

Datum för första utgåva
Datum för senaste utgåva
Version
Upprättad av

Absorbera överskottsmaterial med absorberande material och lagra i slutna
behållare. Transportera i överensstämmelse med lokala föreskrifter. Spola ner de
sista resterna i avloppet med rikligt med vatten.
Töm förpackningen helt. Returneras för återanvändning, rening eller destruktion.
-----Limborttagningsmdel
Ej tillämpligt (förbereds)
Kalkylmetod
Skadlig; Miljöfarlig
R36/38 Irriterande för ögon och hud. R43 Kan orsaka sensibilisering vid
hudkontakt. R50/53 Mycket toxisk för vattenlevande organismer, kan orsaka
långvarig allvarlig påverkan på vattenmiljö. R65 Skadlig: kan orsaka lungskada
vid intag
S24 Undvik hudkontakt. S37 Använd lämpliga handskar och
skyddsglasögon/ansiktsmask. S60 Detta material och dess behållare måste
hanteras som riskavfall. S61 Undvik utsläpp till omgivningen. Se speciella
instruktioner/ Säkerhetsdatablad. S62 Om intag har skett, framkalla inte
kräkning: sök läkarvård omedelbart och visa denna behållare eller etikett.
Detta material och säkerhetsdatablad uppfyller EU direktivet (1907/2006).
R10 Brännbart
R38 Irriterande för huden
R41 Risk för allvarlig ögonskada
R43 Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt
R50/53 Mycket toxiskt för vattenlevande organismer, kan orsaka långvarig
allvarlig påverkan på vattenmiljö
R65 Skadlig; kan ordaka lungskada vid intag
R66 Upprepad exponering kan orska torr hud eller sprickor
Alla data som anges i detta dokument har sammanställts av Nordson Benelux
med största omsorg och är avsett att informera användaren av vår produkt om
hälso-, säkerhets- och miljöaspekter. Den givna informationen garanterar inte
kvalitet eller användbarhet av produkten som sådan. Varje användare har ett
eget ansvar för att de nödvändiga legala föreskrifter, som omnämnes i detta
datablad, uppfylles, om de är tillämpbara under de aktuella arbetsförhållandena.
Dessutom måste användare försäkra sig om att produkten kan användas i den
aktuella tillämpningen och användningen.
Nordson Benelux påtar sig inte något ansvar för skador av något slag, framkallad
av omdömmeslös användning av produkten eller data i detta datablad. Vi påtar
oss inte heller något ansvar för råd som avviker från (tekniska) (materialsäkerhets) databladet, som inte skriftligen medgivits av, eller utfärdats på
uppdrag av, produktledningen i Nordson Benelux.
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