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PRODUKTINFORMATIONSBLAD 

EasyFresh TOILETCLIPS & DUFT VAFFEL 
 Lugtfrisker 

I.h.t. EU-REGULATIV 1907/2006 

(Leverandørbrugsanvisning) 
Udstedelsesdato:  25-7-2007  Revisions nr: 1: (29-1-2009) 
 
Fremstillingsland:  U.S.A.  EJ MÆRKNINGSPLIGTIGT 
 

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN: 

 
Leverandør:   TG-CLEAN ApS    
   Værkstedsvej 24 A 
   DK-4600 Køge 
 
   Tlf.: +45 43 90 84 00 
   tg@tg-clean.dk 
   www.tg-clean.dk 
 
Anvendelse: Lugt- & Duftfrisker til placering i toilet- og baderum, omklædningsrum, 

oplags- og depot rum, skralde rum, skakter, mobile toiletvogne, skurvogne 
m.v. 

  

2. FAREIDENTIFIKATION: 

 
Produktet er ikke klassificeret som værende brandfarligt. Der henvises i øvrigt til anbefalingerne vist andetsteds i denne 
leverandørbrugsanvisning. Produktet er ikke omfattet af regler om mærkningspligt. 
 
3: SAMMENSÆTNING/INDHOLDSSTOFFER: 
 
Emne: CAS. Nr. S-sætninger R-sætninger 

Parfume N/A Ej relevant Ej relevant 

Plastic – polyethylen N/A Ej relevant Ej relevant 

 
4. FØRSTEHJÆLP 

 
Generelt bør man tage kontakt til læge eller skadestue såfremt symptomer ikke forsvinder, eller hvis man er i tvivl. 
FORSØG ALDRIG, at tvinge en bevidstløs person til at drikke noget som helst. 
 

Produktet i sig selv, anses ikke for værende helbreds farligt. 
 

5. BRANDBEKÆMPELSE 

 
Risiko ved brand: Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt. 
Slukningsmiddel: Vælges efter hensyn til omgivende materiale. 

 
6. FORHOLDSREGLER VED UHELD OG UDSLIP 

 
Personel: Der henvises til sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i sektion 7 og 8. 
Opsamling af spild: Opsamles bedst til tromler og behandles/håndteres som affald beskrevet i sektion 13. 

 
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

 
Forebyggende foranstaltninger ved håndtering og oplagring: 
   
 Der forefindes ingen specielle hensyn i forbindelse med almindelig håndtering eller 

oplagring af produktet. 
 

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
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Benyttelse af personlige værnemidler i h.t. EU-regulativ 89/686/EEC: 
 

Der kræves ingen specielle krav til personlige værnemidler. 
 

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 

 
Generel information: 

 
Form og konsistens: Fast form – plastic clips eller duftvaffel med duft. 
Farve: Blå, rød, orange, gul eller grøn 
Opløselighed: Uopløselig i vand  
 

10: STABILITET OG REAKTIVITET 

 
Stabilitet: Normalt stabil –  
 Danner CO ved brand. 

 
11. TOXIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

 
Indånding: Ej relevant. 
Fortæring: Ikke sandsynligt. 
Hud kontakt: Kan medføre ens rødmen. 
Øjenkontakt: Kan med føre irritation og rødmen. 

 
12: MILJØOPLYSNINGER 

 
Generelle anvisninger: 

Ingen data m.h.t. selve produktet er tilgængelige.  
Produktet anses ikke for at udgøre nogen kendt miljørisiko. 

 
13: BORTSKAFFELSE 

 
Destruktionsmetode: Indleveres til destruktion i h.t. gældende lokale forskrifter. 
Bortskaffelse af emballage: Tom emballage og clips kan bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.. 
 

14. TRANSPORTINFORMATION 

 
Lastvognstransport: Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. ADR. 
Jernbanetransport: Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. RID. 
Søtransport:  Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. IMDG. 
Flytransport:  Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. DGR-IATA. 
 

15:OPLYSNINGER OM REGULERING: 

 
Mærkning efter EU-direktiver; Produktet er ikke mærkningspligtigt. 
Faresymbol:  Ikke mærkningspligtigt. 
Riskiko-fraser:  Ej relevant. 
Beskyttelses-fraser: Ej relevant.. 
 

16. ØVRIG INFORMATION 
 
Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden og udgør ikke nogen garanti af produktegenskaber og 
stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold. 
 

Produktet må ikke anvendes til andre formål end de der er beskrevet i sektion 1. 
 
Revisionsdato: 29-1-2009 
Status:  Godkendt. 


