
 
 

SIKKERHEDSDATABLAD 
Opsamlingsdato: 2014/19/01 

Revisionsdato: 2017/09/05 

Revision nr.: 2.2 

 

Afdeling 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/virksomheden 
 

1.1. Produktidentifikator 
Produktnavn: TG DES WIPE 

 

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes 

Anvendelse af stof/blanding: Rengøringsslet. 
 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Firmanavn:  
TG-CLEAN A/S 

Værkstedsvej 24 A 

4600 Køge 

Danmark 

Tlf.: +45 43 90 84 00 

Fax: Mail: info@tg-clean.dk 

 

1.4. Telefonnummer til nødsituationer 
Akut tlf.: +44(0)20 8312 1999 

 
Afsnit 2: Identifikation af farer 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassifikation under CLP: Øjenirrit. Akvatisk kronisk 3: H412; -: EUH208 

Vigtigste bivirkninger: Indeholder polymer biguanidhydrochlorid. Kan producere en allergisk reaktion. Årsager 
alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 
 

2.2. Etiketelementer 
Etiketelementer: 
Fareerklæringer: EUH208: Indeholder polymer bigumidhydrochlorid. Kan producere en allergisk reaktion. 
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 
Signalord: Advarsel 
Fare piktogrammer: GHS07: Udråbstegn 

 

 
 
Forsigtighedserklæringer: P273: Undgå udslip til miljøet 

P305+351+338: HVIS I ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjerne 

kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at gøre. 
P337+313: Hvis øjenirritationen fortsætter: Få lægehjælp/opmærksomhed. 
P501: Indhold/beholder skal bortskaffes på et farligt eller særligt affaldsindsamlingssted. 
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2.3. Andre farer 
PBT: Dette produkt identificeres ikke som et PBT/vPvB-stof. 

 

Afsnit 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser 
 

3.2. Blandinger 
Farlige ingredienser: 
 

PROPAN-2-OL 

EINECS CAS PBT / WEL CLP Klassificering Procent  

200-661-7 67-63-0Flam. Liq. 2: H225; Øjenirritørt.   2:   1-10% 

H319; STOT SE 3: H336 

 

POLYMER BIGUMIDHYDROCHLORID 

 
EINECS CAS PBT / WEL CLP Klassificering Procent  

 

 27083-27-8     <1% 

 

BENZYLKONIUMCHLORID 

 
 

EINECS CAS PBT / WEL CLP Klassificering Procent  

 

270-325-2  68424-85-1   Akut  tox.4: H302+312;  <1% 

Akvatisk akut 
1: H400; Hudkorr. 1B: H314 

 

Afsnit 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Hudkontakt: Vask straks med rigelig sæbe og vand. 
Øjenkontakt: Bad øjet med rindende vand i 15 minutter. Overførsel til hospitalet for specialist 
Undersøgelse. 
Indtagelse: Da substratet er en tør materiale indtagelse er højst usandsynligt, men i tilfælde ikke 

fremkalde opkastning og vaske munden ud med vand. 
Indånding: Ikke relevant. 
 

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Hudkontakt: Der kan være irritation og rødme på kontaktstedet. 
Øjenkontakt: Der kan være irritation og rødme. Øjnene kan vande voldsomt. Der kan være 

svære smerter. Synet kan blive sløret. Kan forårsage permanent skade. 
Indtagelse: Ikke relevant. 
Indånding: Der kan være irritation af halsen med en følelse af tæthed i brystet. 
Forsinkede/ umiddelbare virkninger: Umiddelbare virkninger kan forventes efter kortvarig eksponering. 
 

4.3. Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling 

Øjeblikkelig / særlig behandling: Øjenbadningsudstyr skal være tilgængeligt på stedet. 
 

Afsnit 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger 
 

5.1. Brandslukningsmedier 
Slukningsmedier: Der skal anvendes egnede slukningsmedier til den omgivende brand. Brug vandspray 

for at afkøle beholdere. 
 



5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Eksponeringsfarer: Ved forbrænding udsendes giftige dampe. 
 

 
 
 

5.3. Rådgivning til brandmænd 

Råd til brandmænd: Brug selvstændige åndedrætsværn. Brug beskyttelsestøj for at forhindre kontakt 
hud og øjne. 

 
Afsnit 6: Foranstaltninger til utilsigtet udløsning 
 

6.1. Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer 
Personlige forholdsregler: Forsøg ikke at gribe ind uden passende beskyttelsesbeklædning - se afsnit 8 i SDS. 
Skab ikke støv. 
 

6.2. Miljøforanstaltninger 
Miljøforanstaltninger: Udledning ikke i afløb eller floder. 
 
6.3. Metoder og materiale til indeslutning og oprydning 

Oprydningsprocedurer: Overførsel til en closable, mærket bjærgningsbeholder til bortskaffelse af en passende 

Metode. 
 

6.4. Henvisning til andre afsnit 
Henvisning til andre afsnit: Se afsnit 8 i SDS. Se afsnit 13 i SDS. 

 
Afsnit 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Håndteringskrav: Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation af området. 
Undgå dannelse eller spredning af støv i luften. 
 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uoverensstemmelser 
Opbevaringsforhold: Opbevares i et køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. 
 
7.3. Særligt særligt anvendelsesanvendelse(er) 
Særligt særligt anvendelsesanvendelse(er): Intet særligt krav. 

 
Afsnit 8: Kontrol af eksponering/personlig beskyttelse 
 

8.1. Kontrolparametre 

 

Farlige ingredienser: 
PROPAN-2-OL 

Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen:   Støv, der kan respireres   
 

Stat 8 timer TWA 15 min. STEL 8 timer TWA 15 min.   STEL 

Det Forenede Kongerige  999 mg/m3   1250 mg/m3 

 
DNEL/PNEC-værdier 
DNEL / PNEC Ingen tilgængelige data. 
 

8.2. Kontrol af eksponering 

Tekniske foranstaltninger: Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation af området. 
Åndedrætsværn: Åndedrætsværn er ikke påkrævet. 
Håndbeskyttelse: Personlige værnemidler, der ikke er påkrævet under normal brug. 
Øjenværn: Sikkerhedsbriller. Sørg for, at øjenbadet er ved hånden. 
Hudbeskyttelse: Personlige værnemidler, der ikke er påkrævet under normal brug. 
Miljø: Der henvises til specifik medlemsstats lovgivning om krav i henhold til FÆLLESSKABETS 



Miljølovgivning. 

 
 
 
 

 
 

Afsnit 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 

Tilstand: Fast 
Farve: Forskellige 

Lugt: Lugtfri 
Fordampningshastighed: Der foreligger ingen data. 
Oxiderende: Ikke-oxiderende (efter EF-kriterier) 
Opløselighed i vand: Uopløselig 

Viskositet: Der er ingen tilgængelige data. 
Kogepunkt/område°C: Ikke relevant.   Smeltepunkt/område°C:  Der foreligger ingen data. 
Grænseværdier for antændelighed %: lavere: Der er ingen tilgængelige data.  øvre:  Ingen tilgængelige data. 
Flammepunkt°C: Ikke relevant.    Part.coeff. n-octanol/vand:  Der foreligger ingen data. 
Autoflammability°C: Der foreligger ingen data.   Damptryk:  Der foreligger ingen data. 
Relativ tæthed: Der er ingen tilgængelige data.   pH:  Ikke relevant. 
VOC g/l: Der foreligger ingen data. 
 

9.2. Andre oplysninger 
Andre oplysninger: Der foreligger ingen data. 

 

Afsnit 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
Reaktivitet: Stabil under anbefalede transport- eller opbevaringsforhold. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 
Kemisk stabilitet: Stabil under normale forhold. 
 

10.3. Mulighed for farlige reaktioner 
Farlige reaktioner: Farlige reaktioner vil ikke forekomme under normale transport- eller opbevaringsforhold. 
Nedbrydning kan forekomme ved udsættelse for forhold eller materialer, der er anført nedenfor. 
 

10.4. Betingelser for at undgå 

Betingelser for at undgå: Varme. 
 

10.5. Uforenelige materialer 
Materialer, der skal undgås: Stærke oxiderende midler. Stærke syrer. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Haz. forrådnelse. produkter: Ved forbrænding udsendes giftige dampe. 

 

Afsnit 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Farlige ingredienser: 
 

PROPAN-2-OL 

 

ORAL MUS LD50 3600 mg/kg     

ORAL ROTTE LD50 5045 mg/kg     

 



POLYMER BIGUMIDHYDROCHLORID 

 

ORAL ROTTE LD50 >2000 mg/kg     

 

Relevante farer for produktet: 
 

Fare RuteBasis    

Alvorlig øjenskade/irritation OPT Farligt: beregnet   

 
 

Symptomer / eksponeringsveje 

Hudkontakt: Der kan være irritation og rødme på kontaktstedet. 
Øjenkontakt: Der kan være irritation og rødme. Øjnene kan vande voldsomt. Der kan være 

svære smerter. Synet kan blive sløret. Kan forårsage permanent skade. 
Indtagelse: Ikke relevant. 
Indånding: Der kan være irritation af halsen med en følelse af tæthed i brystet. 
Forsinkede/ umiddelbare virkninger: Umiddelbare virkninger kan forventes efter kortvarig eksponering. 
Andre oplysninger: Ikke relevant. 

 

Afsnit 12: Økologiske oplysninger 
 

12.1. Toksicitet 
Farlige ingredienser: 
POLYMER BIGUMIDHYDROCHLORID 

DAPHNIA 48H EC50 0,09 mg/l 
REGNBUEØRRED (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 0,026 mg/l 
BENZYLKONIUMCHLORID 

FISK 96H LC50 0,8 mg/l 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Persistens og nedbrydelighed: Ikke biologisk nedbrydelig. 
 

12.3. Bioakkumulerende potentiale 

Bioakkumulerende potentiale: Intet bioakkumulationspotentiale. 
12.4. Mobilitet i jorden 

Mobilitet: Uopløselig i vand. 
 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

PBT-identifikation: Dette produkt identificeres ikke som et PBT/vPvB-stof. 
 

12.6. Andre negative virkninger 
Andre negative virkninger: Ubetydelig økotoksicitet. 

 

Afsnit 13: Overvejelser i forbindelse med bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til behandling af affald 

Bortskaffelse: Overførsel til en egnet container og sørge for indsamling ved specialiseret bortskaffelse 

Virksomhed. 
Bortskaffelse af emballage: Bortskaffes på et reguleret deponeringsanlæg eller en anden metode til farligt eller giftigt affald. 
NB: Brugerens opmærksomhed henledes på den mulige eksistens af regionale eller nationale 

regler om bortskaffelse. 

 
Afsnit 14: Transportoplysninger 
Transportklasse: Dette produkt kræver ikke en klassificering til transport. 

 
Afsnit 15: Lovgivningsmæssige oplysninger 
 

15.1. Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen 

Særlige regler: Ikke relevant. 



 

15.2. Vurdering af kemisk sikkerhed 

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering for stoffet eller blandingen 

af leverandøren. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Afsnit 16: Andre oplysninger 
 

Andre oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad udarbejdes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) nr. 
2015/830. 
Dette sikkerhedsdatablad udarbejdes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 
1272/2008. 
Sætninger, der anvendes i s.2 og s.3: EUH208: Indeholder <navn på sensibiliserende stof>. Kan producere en allergisk reaktion. 
H225: Meget brandfarlig væske og damp. 
H302+312: Skadelig ved indtagelse eller i kontakt med huden. 
H314: Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. 
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed. 
H400: Meget giftigt for vandlevende organismer. 
H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 
Juridisk ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende 

og må kun anvendes som vejledning. Dette selskab kan ikke holdes ansvarligt for 
skader som følge af håndtering eller kontakt med ovennævnte produkt. 


