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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

PR-nr.: Produktnavn: Faxe Gulvsæbe Natur og Hvid

Varetype: Sæbe

Nødtelefon:

+ 45 49 76 01 01

Nødtelefonen er åben man - tors 

Kl. 8.00 - 16.00 

fre Kl. 8.00 - 14.00

Producent/Importør:

FAXE A/S

Energivej 13

DK-6700 Esbjerg

Telefon: + 45 49 76 01 01

Telefax: + 45 49 76 01 00

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: info@faxelud.dk

Mætning og rengøring af indendørs træ

Anvendelse:

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Produktet er ikke klassificeret som farligt ifølge Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, 

mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Ved uheld: Kontakt læge/skadestue: Medbring om muligt etiket eller sikkerhedsdatablad.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand. Spil øjet op, fjern eventuellle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Tøj/fodtøj renses, inden det tages i 

brug igen. Søg læge, hvis hudirritationen er vedvarende.

Indtagelse:

Giv rigelig mælk/vand at drikke. Fremkald IKKE opkastning. Søg evt. læge.

Forbrænding:

Produktet er ikke brændbart.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:
Produktet er ikke brændbart.

Glatte belægninger.

Særlige farer:

Generelt:

Beholdere fjernes fra brandstedet og afkøles ved påsprøjtning af vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Spild skal straks opsamles p.g.a. risiko for at glide.

Stop udstrømning, hvis det kan ske uden risiko. Hold uvedkommende borte og advar andre om glatte belægninger. 

Tildæk afløb. Minimér forurening af grundvand. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne 

informeres.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Opsaml resten af spildet med et absorberende materiale, skyl efter med vand.

Metoder til oprydning:

Generelt:

Sørg for god ventilation.
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7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.

Opbevaring:

Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et 

tørt, frostfrit og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure 

og basiske materialer.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Der er intet påkrævet.

Beskyttelse af hænder:

Brug ALTID handsker ved risiko for kontakt. Anvend nitrilgummi- eller neoprenhandsker.

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller anbefales.

Beskyttelse af huden:

Brug særligt arbejdstøj.

Generelt:

Adgang til  vaske og skyllefaciliteter.

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Tyktflydende væske

Farve: Hvid-gul-brun

Lugt: Dufter af sæbe

1,1 -1,25Vægtfylde (kg/l):

Blandbar med vand: Ja

10pH-koncentrat:

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Stabilitet:

Ingen kendte.

Farlige nedbrydningsprodukter:

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Huden:

Kontakt med huden kan medføre udtørring.

Øjnene:

Kan irritere øjnene.

Indtagelse:

Indtagelse kan give ubehag.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Rester af produktet anses ikke for at være kemikalieaffald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:
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Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:15.

Generelt:

I overensstemmelse med Miljøministeriets "Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, 

mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter"

Mærkning:

S(2) Opbevares utilgængeligt for børn.

Særlig mærkning: Indeholder: Under 5% EDTA. Sæbe 5 % til under 15 %. Parfume.

MAL-kode: 00-1 MAL-tal: 0 m³ luft / liter produkt.

Krav til særlig uddannelse:

Brugeren skal være bekendt med denne brugsanvisning.

ANDRE OPLYSNINGER:16.

Generelt:

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. 

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national 

lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Råd om oplæring/instruktion:

Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom 

det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til 

produktet.

Afsluttende bemærkning:

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

Kilder:

Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer 

og produkter Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. 

af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om vaske- og rengøringsmidler(EF) nr. 648/2004.

EU Direktiv 2001/58/EU

EU Direktiver 1999/45/EU; 2001/59/EU

Rettelser:

Teknisk datablad ændret.

Udarbejdet af: HB

Sidst revideret af: GK 


