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1. LIÐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins
1.1. Vörukenni
Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá
Notkun efnisins eða blöndunnar
Eingöngu fyrir fagmenn.
1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

2. LIÐUR: Hættugreining
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar
Reglugerð (EB) nr. 1272/2008
Þessi blanda flokkast ekki sem hættuleg samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008.
2.2. Merkingaratriði
Reglugerð (EB) nr. 1272/2008
Sérstök merking á ákveðnum blöndum
EUH208
Inniheldur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Getur framkallað
ofnæmisviðbrögð.
2.3. Aðrar hættur
ekkert/ekkert

3. LIÐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni
3.2. Blöndur
Merkingar er varða innihald samkvæmt reglugerð (EB) nr. 648/2004
ilmefni, rotvarnarefni (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).
Auðkenning efnisins eða blöndunnar
ekkert/ekkert

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp
4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp
Eftir innöndun
Tryggið flæði fersks lofts.
Eftir snertingu við húð
Skolið með miklu vatni.
Eftir snertingu við augu
Hreinsið tafarlaust varlega og vandlega með augnskoli eða vatni. Hringið samstundis í lækni.
Eftir inntöku
Við inntöku af slysni skal skola munn með miklu vatni (aðeins ef viðkomandi er með meðvitund) og leita
tafarlaust læknishjálpar.
4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin
Engin þekkt einkenni fram að þessu.
4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á
Ef ofnæmisviðbrögð koma upp, sérstaklega í öndunarfærum, skal umsvifalaust leita læknis. Leitið
umsvifalaust læknis ef slys eða veikindi ber að höndum (sýnið notkunarleiðbeiningar eða öryggisblað, ef unnt
er).

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða
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5.1. Slökkvibúnaður
Hentugur slökkvimiðill
Skipuleggið slökkviaðgerðir í nágrenni eldsins.
5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar
Sjálf varan brennur ekki.
Frekari upplýsingar
Safnið saman menguðu vatni eftir slökkvistörf aðskildu. Komið í veg fyrir að það berist í niðurföll og
yfirborðsvatn.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni
6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir
Notið viðeigandi hlífðarfatnað, hlífðarhanska og hlífðargleraugu/andlitsgrímu.
6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins
Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi.
6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar
Frásogið með vökvabindandi efni (t.d. sandi, kísilgúr, sýru- eða almennum bindiefnum). Meðhöndlið efni sem
safnað er upp eins og lýst er í hlutanum um förgun úrgangs.
6.4. Tilvísun í aðra liði
Örugg meðhöndlun: sjá lið 7
Persónuhlífar: sjá lið 8
Förgun: sjá lið 13

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla
7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun
Upplýsingar um örugga meðhöndlun
Á meðan á notkun stendur má hvorki borða, drekka, reykja né sjúga upp í nefið. Má aðeins nota á vel
loftræstum svæðum.
Upplýsingar um eld- og sprengivarnir
Varan er ekki:
Varan er ekki:
7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika
Kröfur um geymslurými og ílát
Hafið ílát vel lokað. Verjið gegn sólarljósi. Geymið á köldum, þurrum stað. við stofuhita
Frekari upplýsingar um geymsluskilyrði
15°C
25°C
7.3. Sértæk, endanleg notkun

ekkert/ekkert

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar
8.1. Eftirlitsbreytur
Frekari upplýsingar um viðmiðunarmörk

Engin gögn liggja fyrir
8.2. Váhrifavarnir
Varnar- og hreinlætisráðstafanir
Þvoið hendur fyrir pásur og eftir vinnu. Á meðan á notkun stendur má hvorki borða, drekka, reykja né sjúga
upp í nefið.
Endurskoðun-nr.: 1.4 - Kemur í stað útgáfu: 1.3

IS

Dagsetning prentunar: 06.04.2018

Öryggisblað
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

Wetrok Quick&Clean Sanitär - Solution
Dagsetning endurskoðunar: 24.11.2017

Vörukóði: 69

Blaðsíða 3 af 5

Handhlífar
DIN EN 374
Líkamshlífar
Notið eingöngu hreinan hlífðarfatnað sem passar vel og er þægilegur.
Öndunargríma

Öndunarbúnaður er nauðsynlegur þegar:

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Eðlisástand:
Litur:
Lykt:

litlaust
einkennandi
Prófunaraðferð

pH-gildi:

1.6 - 2.6

Breytingar á eðlisástandi
Upphafssuðumark og suðumarksbil:

Engin gögn liggja fyrir

Blossamark:

Engin gögn liggja fyrir

Eðlismassi:

0.993 - 1.003 g/cm³ ASTM D 7777

9.2. Aðrar upplýsingar

ekkert/ekkert

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni
10.1. Hvarfgirni
Engin skaðleg efnahvörf ef meðhöndlun og geymsla eru í samræmi við ákvæði þar um.
10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er efnafræðilega stöðug við ráðlögð geymsluskilyrði, ráðlagða notkun og ráðlagt hitastig.
10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Útvermið efnahvarf með: Grunnur
10.4. Skilyrði sem ber að varast
Hlífið við sólarljósi.
10.5. Ósamrýmanleg efni
Basískt efni
10.6. Hættuleg niðurbrotsefni
Varan er efnafræðilega stöðug við ráðlögð geymsluskilyrði, ráðlagða notkun og ráðlagt hitastig.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar
11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif
Bráð eiturhrif
Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.
Erting og ætingareiginleikar
Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.
Næmandi áhrif
Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.
Krabbameinsvaldandi áhrif/stökkbreytandi áhrif/eiturhrif á æxlun
Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.
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Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skipti
Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.
Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif
Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.
Ásvelgingarhætta
Uppfyllir ekki flokkunarviðmiðun samkvæmt fyrirliggjandi gögnum.
Frekari upplýsingar um prófanir
Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] Reikningsaðferð. Varan hefur ekki verið prófuð.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar
12.2. þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Yfirborðsvirka efnin í þessari blöndu fylgja lífbrjótanleikaskilyrðum sem sett eru fram í reglugerð (EB) Nr.
648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.
12.3. Uppsöfnun í lífverum

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum um brottnám/niðurbrot og mögulega uppsöfnun í lífverum er umhverfistjón til
langs tíma ekki líklegt.
12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi
Ef varan kemst í jarðveg verður hún hreyfanleg og kann að menga grunnvatn.
12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum.
Efnin í blöndunni uppfylla ekki skilyrði fyrir PBT/vPvB samkvæmt REACH, viðauka XIII.
12.6. Önnur skaðleg áhrif
Engin dagsetning er tiltæk fyrir sjálfa blönduna.
Frekari upplýsingar
Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] Reikningsaðferð. Varan hefur ekki verið prófuð.

13. LIÐUR: Förgun
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs
Ráðleggingar um förgun
Má ekki komast í yfirborðsvatn eða holræsi. Fargið úrgangi samkvæmt viðeigandi löggjöf.
Förgunarnúmer fyrir efnaleifar/ónotaðar vörur
UMBÚÐAÚRGANGUR; ÍSEYG EFNI, ÞURRKUR, SÍUNAREFNI OG HLÍFÐARFATNAÐUR, EKKI
150203
TILGREINT MEÐ ÖÐRUM HÆTTI; Íseyg efni, síunarefni, þurrkur og hlífðarfatnaður; Íseyg efni,
síunarefni, þurrkur og hlífðarfatnaður, annað en tilgreint er í 15 02 02
Mengaðar umbúðir
Hægt er að endurvinna fulltæmdar umbúðir. Meðhöndlið mengaðar pakkningar á sama hátt og efnið sjálft.

14. LIÐUR: Upplýsingar um flutninga
Flutningar á landi (ADR/RID)
14.1. UN-númer:

Ekki hættulegur farmur með tilliti til þessara flutningaregla.

14.5. Umhverfishættur

HÆTTULEGT UMHVERFINU:

nei

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk
15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigiðis og umhverfis
Upplýsingar um reglur viðeigandi lands
15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt fyrir efni í þessari blöndu.
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16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar
Breytingar
Öryggisblaðið inniheldur breytingar frá fyrri útgáfu í köflum: 1,6,7,8,10,11,12,13,14.
Viðeigandi H- og EUH-setningar (Númer og óstyttur texti)
EUH208
Inniheldur 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 1,2-benzisothiazolin-3-one. Getur framkallað
ofnæmisviðbrögð.
Auðkenning efnisins eða blöndunnar
Lesið notkunarleiðbeiningarnar á merkinu. Upplýsingarnar hér að ofan lýsa eingöngu öryggiskröfum vörunnar
og eru byggðar á vitneskju okkar á þeim tíma sem þetta er ritað. Upplýsingunum er ætlað að veita þér
ráðleggingar varðandi örugga meðhöndlun vörunnar, sem nefnd er í þessu öryggisblaði, við geymslu, vinnslu,
flutning og förgun. Ekki er hægt að nota upplýsingarnar fyrir aðrar vörur. Ef varan blandast saman við aðrar
vörur eða, ef um vinnslu er að ræða, eru upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki endilega í gildi fyrir nýja
tilbúna efnið.

(Gögnin um hættulegu innihaldsefnin voru öll fengin úr síðustu útgáfu af öryggisblaði birgðasalans.)
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