SIKKERHEDSDATABLAD
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PREPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
Identifikation af stoffet/preparatet:

TG DRAIN GREASE MED ENZYMER

Identifikation af selskabet/virksomheden:

TG CLEAN
KØBENHAVNSVEJ 104, TÅRNBYGNINGEN
4600 KØGE
DANMARK
TLF. +45 43908400
FAX. +45 43908428

Nødopkaldsnummer:
2.

SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
NP12 1-20 %
Indholdstoffer:
CAS: 9016-45-9
[Xi] R36; [-]R53
·
DRIED BACTERIAL CULTURE 1-20%

3.

FAREIDENTIFIKATION
Vigtigste farer: ingen betydelig risiko
FØRSTEHJÆLP
4.1 Ved tilfælde af indånding:

4.

Tilskadekomne bringes ud i frisk luft, og der søges læge afhængig af
symptomerne.

4.2 Ved tilfælde af kontakt med huden:
Skyl staks huden med rindende vand og mild sæbe i nogle minutter.
Tilsmudset tøj tages straks af. Ved tilfælde af irritation søges læge.
4.3 Ved tilfælde af at stoffet kommer i øjnene:
Øjet skyldes straks med rigeligt vand i 15 minutter. Ved tilfælde af irritation søges læge.
4.4 Ved tilfælde af indtagelse:
Drik vand. Søg læge.
FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE
1 Anbefalede brandslukningsmidler: kuldioxid. Tørt kemisk pulver
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORHOLDSREGLER VED UDSLIP OG UDHELD
6.1 Forholdsregler til beskyttelse af enkelte individ:
Hold personer borte fra ulykkestedet. Bær beskyttelsesbriller, handsker og
beskyttelseespåklædning (f.eks. vandtæt kittel). Bær masker, der overholder standarden
EN405 FFA1. se afsnit 8.
6.2 Forholdsregler til beskyttelse af miljøet:
Må ikke udledes i afløb eller vandløb.
6.3 Metoder for oprydning/opsamling:
Stop lækagen ved kilden for at begrænse forurening af jorden og vandet. Opfang og opsug
udslippet ved hjælp af passende absorberende materiale (f.eks. jord, tørt sand). Overfør det
opsamlede materiale i affaldscontainere med samme mærkning som de originale containere.
Vask stederne med store mængder vand.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

6.

7.

HÅNDTERING OG OPBEVARING
Opbevaring:
Særlige krav til opbevaringsstedet: Opbevares på et kølligt sted med god ventilation.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIG VÆRNEMIDLER
Efter vurdering af risikoen for eksponering, tager brugeren beslutning om
Personligt beskyttelsesudstyr
beskyttelsesudstyr for den enkelte person, og om der skal iværksættes
forholdsregler vedrørende teknisk kontrol. De almindelige
beskyttelsesforholdsregler, som er angivet nedenfor, skal overholdes i forhold
til de toksikologiske oplysninger.
Ikke særlige behov for ventilation. Men hvis det lokale udstyr ikke gør det
8.1 Beskyttelse mod indåndig:

1

8.2

Beskyttelse af hænder:

8.3

Beskyttelse af øjne:

8.4

Beskyttelse af huden/kroppen:

8.5

Tekniske forholdsregler:

muligt at fastholde koncentrationer af de opslæmmede produkter under den
acceptable tærskel – i forhold til de tilgængelige oplysninger og i mangel af
erhvervsmæssig grænse for udsættelse – anbefales det at bruge åndedrætsværn i
overensstemmelse med standarden EN405 FFA1
Undgå hyppig kontakt med huden og kontakt i længere tid, især hvis man har
sår. Brug PVC – eller gummihandsker ifølge standard EN374. Brugen af
handsker må kke overskride varigheden for handskens modstandsdygtighed,
som er angivet af producenten.
Ved begyndelsen af håndteringen af præparatet anbefales det at bære
beskyttelsesbriller for at undgå at stoffet kommer i kontakt med øjnene. ( briller
med sidebeskyttelse BS2092 eller EN166 ).
Værneudstyr og særlig påklædning er i almindelighed ikke nødvendige. Undgå
al kontakt med beskadiget hud. Al hyppig eller gentaget håndtering bør dog
minimeres ved at bære beskyttelsespåklædning, der er effektiv mod kemiske
produkter i overensstemmelse med standarden EN368.
Brug en lokal ventilation, der udlufter for at nedsætte udsættelsen for
præparatet.

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
Konsistens:
Flydende
Farve:
Hvid
Lugt:
Mærkbar lugt
pH:
7.6
Viskositet:
Ikke-oxiderende (efter EU-kriterier)
Flammepunkt
≥56
Selvantændelighed:
Ikke angivet
Eksplosionsfarlighed:
Produktet er ikke eksplosivt ud fra de kemiske produkter, som det indeholder
Opløselighed - i vand
opløseligt
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet: Stabilt under normale forhold
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
NP 12
Indholdsstoffer:
ORL RAT LD 50≥2000mg/kg
12. MILJØOPLYSNINGER
13. FORHOLD ANGÅENDE BORTSKAFFELSE
Bortskaffes som normalt, industrielt affald.
Emballagehåndteringen:
Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale
Bemærk:
affaldsbestemmelser
14. OPLYSNINGER ANGÅENDE TRANSPORT
ADR/RID
IMDG/IMO
IATA/ICAO
15. OPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
Symboler:
Ingen betydelig risiko
Bemærk:
Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse
for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der er
eventuelle bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale,
internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.
16. ANDRE OPLYSNINGER
Risikosætning i afsnit 2:
Ansvarsfraskrivelse:

R36: Irriterer øjnene
Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun
betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grundaf håndtering af eller
kontakt med ovennævnte produkt.

Oplysningerne ovenfor er baserede på vor nuværende viden. De er givet i god tro. Brugerens opmærksomhed henledes i øvrigt på de
eventuelle risici, der kan opstå, når et produkt anvendes til andet end det, det er beregnet til.
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