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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator
Wetrok Unisal unperfumed

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen
srodek czyszczacy
tylko do uzytku profesjonalnego
1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Selskap:
Wetrok Polska SA
Gate:
ul. Laczyny 4 b
Sted:
PL-02-820 Warszawa

Utsteder:
E-post:

Iwona Kozlowska
i.kozlowska@wetrok.pl, www.wetrok.pl

Telefon: +48 22 331 20 50

(czynny w godzinach 8:00 - 16:00): +48 22 331 20 50

1.4. Nødtelefonnummer:

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Farekategorier:
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Eye Dam. 1
Fareutsagn:
Gir alvorlig øyeskade.
2.2. Merkingselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Signalord:

Fare

Piktogrammer:

Fareutsagn
H318

Gir alvorlig øyeskade.

Forsiktighetsutsagn
P280
Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
2.3. Andre farer
Ingen nevneverdige farer. Vennligst vær i alle tilfeller oppmerksom på informasjonen i sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.2. Stoffblandinger
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Farlige komponenter
CAS-nr.

Stoffnavn
EF-nr.

Innhold
Index-nr.

REACH-nr.

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
27252-75-1

Oktan-1-ol, etoksylert

1-<5%

Eye Irrit. 2; H319
61827-42-7

Polyoksyetylen-isodecyleter

1-<5%

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.
Merking av innhold i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004
5 % - < 15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, konserveringsmidler (Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone).

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt råd
Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.
Ved innånding
Sørg for frisk luft.
Ved hudkontakt
Må vaskes av med rikelig vann. Bytt dynket bekledning.
Ved øyekontakt
Får man stoffet i øynene, skylles straks med åpnet oyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann. Oppsøk
øyelege etterpå.
Ved svelging
Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. IKKE framkall brekning. Mulige farer Mageperforasjon.
Kontakt lege umiddelbart. Må ikke få drikke noe nøytraliseringsmiddel.
4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Så langt ingen kjente symptomer. Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Kan fremkalle allergiske reaksjoner. Hent straks lege ved allergiske reaksjoner, særlig i åndedrettsområdet.
Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig , vis etiketten om mulig.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
5.1. Slokkingsmidler
Egnet slukkemiddel
Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.
5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Produktet i seg selv brenner ikke.
5.3. Råd til brannmannskaper
Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.
Ytterligere råd
Slå ned gasser/damper/tåke med vann i spredt stråle. Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes
ut i det vanlige rørsystemet.
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AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med
hud, øyne og klær. Bruk personlig beskyttelsesutrustning.
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte
materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.
6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se sikkerhetstiltak under punkt 7 og 8.
Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Sikkert håndteringsråd
Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug. Unngå innånding av
gass/røyk/damp/sprøytetåke. Les nøye bruksanvisningen.
Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Produktet er ikke: Brennbart.
Produktet er ikke: Eksplosiv.
Ytterligere råd
Ingen særlige forholdsregler er nodvendig.
7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Krav til lagringsområder og containere
Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares innelåst. Må lagres på en plass som kun er tilgjengelig for
autoriserte personer. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon og lokalt avsug på kritiske punkter. Må beskyttes mot
direkte solstråling. Lagres kjølig og tørt. Anbefalt lagringstemperatur: ved romtemperatur
Ytterligere informasjon om lagringsforhold
Minimums lagringstemperatur: 15°C
Maksimal lagringstemperatur: 25°C
7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Les bruksanvisningen på etiketten.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametrer
Ytterligere råd til kontrollparametere

Eksposisjonsgrenseverdi: Ingen data tilgjengelige
8.2. Eksponeringskontroll
Beskyttelse og hygienetiltak
Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve.
Vask hender og ansikt etter at arbeidet er slutt. Ikke spise, drikke, røyke, snuse på arbeidsplassen.
Øye-/ansiktsbeskyttelse
Beskyttelses briller: Tettsittende vernebriller. Inspeksjonsglass av kunststoff.
Håndvern
Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes: DIN EN 374
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Hudvern
Bruk bare passende, bekvemme og rene beskyttelsesklær.
Åndedrettsvern

Pustemaske er nødvendig ved: utilstrekkelig lufting.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:
Farge:
Lukt:

flytende
gul grønn
karakteristisk
Testnorm

pH-verdi:

10.0 - 11.0

Fysiske tilstand
Startkokepunkt og kokeområde:

Ingen data tilgjengelige

Flammepunkt:

Ingen data tilgjengelige

Tetthet:

0.993 - 1.003 g/cm³ ASTM D 7777

Vannløselighet:

fullstendig blandbar

9.2. Andre opplysninger

ingen/ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen data tilgjengelige
10.2. Kjemisk stabilitet

Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.
10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data tilgjengelige
10.4. Forhold som skal unngås
Omstendigheter som bør ungås. Frost. Beskyttes mot sollys.
10.5. Uforenlige materialer
Ingen data tilgjengelige
10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer eller tilberedelser , som ved normale eller fornuftigvis
forutsebare bruksbetingelser skulle frisettes.
Andre opplysninger
Stabilitet og reaktivitet: 24 M

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Akutt giftighet
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
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Stoffnavn
Eksponeringsvei

61827-42-7

Produktkode: 254

Dose

Arter

Kilde

Metode

Polyoksyetylen-isodecyleter
oral

ATE
mg/kg

500

Irritasjon- og etsevirkning
Gir alvorlig øyeskade.
Hudetsing/hudirritasjon: Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Irriterer øynene.
Følsomme påvirkning
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Aspirasjonsfare
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Ytterligere opplysninger om prøver
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Produktet ble ikke kontrollert.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet
CAS-nr.

Stoffnavn
Giftighet i vann

27252-75-1

[h] | [d] Arter

Dose

Kilde

Metode

Oktan-1-ol, etoksylert
Akutt crustaceatoksitet

EC50
mg/l

10 -100

48 h Akvatiske hvirvelløse
dyr

OECD 202

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Dette tensidet som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU regulativ nr.
648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler.
CAS-nr.

Stoffnavn
Metode

Verdi

d

> 70

30

Kilde

Vurdering
27252-75-1

Oktan-1-ol, etoksylert
OECD 301D; 92/69/EWG, C.4-E
Lett biologisk nedbrytbar (etter OECD-kriterier).

12.3. Bioakkumuleringsevne

På grunn av de foreliggende dataer om eliminerbarhet/nedbrytning og bioakkumulasjonspotensial er langvarig
skade av miljøet usannsynlig.
12.4. Mobilitet i jord
Hvis det trenger inn i jorden er produktet mobilt og kan forurense grunnvannet.
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Det foreligger ingen informasjoner.
12.6. Andre skadevirkninger
Det finnes ingen tekniske data for blandingen.
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Andre opplysninger
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Produktet ble ikke kontrollert.

AVSNITT 13: Sluttbehandling
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandling
Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter
Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner)
200129
herunder separat innsamlede fraksjoner; Separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01);
Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer; farlig avfall
Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester
Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner)
200129
herunder separat innsamlede fraksjoner; Separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01);
Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer; farlig avfall
Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel
Vann (med rengjøringsmiddel). Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

AVSNITT 14: Transportopplysninger
Land transport (ADR/RID)
14.1. FN-nummer:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
EU-forskrifter
Ytterlinge henvisninger

Konserveringsmiddel: 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS-Nr. 2682-20-4), Benzisothiazolin-3-on (CAS-Nr.
2634-33-5)
Nasjonal forskrifter

Vannforurensende-klasse (D):

1 - noe fare for vannet

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

AVSNITT 16: Andre opplysninger
Forandringer
Dette datablad inneholder forandringer fra den tidligere utgave i seksjon(er): 1,3,11,12.
Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)
H302
Farlig ved svelging.
H318
Gir alvorlig øyeskade.
H319
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Utfyllende opplysninger
Bare for industrielle formål. Les bruksanvisningen på etiketten. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet
beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter
for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og fjerning av det produktet som dette
sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet
eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det
da ferdige nye materialet.
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(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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