Falcon Urinal Sealant
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830
Udgivelsesdato: 19-06-2017

Revideret den: 04-10-2017

Version: 2.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1.

Produktidentifikator

Produktets form

: Blanding

Produktnavn

: Falcon Urinal Sealant

Produktkode

: D59000-002

1.2.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1.

Relevante identificerede anvendelser

Beregnet til offentligheden
Vigtigste anvendelseskategori

: Industriel anvendelse,Forbrugeranvendelse

Relevante identificerede anvendelser for stoffet : Forsegling til urinaler
eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes
1.2.2.

Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger
1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Distributør
Waterless Scandinavia Aps
Møllegade 23
6310 Broager - Denmark
T Hans Knag Tjørnelund: +45 30 95 18 48
hans@biketheworld.dk
1.4.

Nødtelefon

Nødtelefonnummer

: CHEMTREC: +1-703-741-5970
Hans Knag Tjørnelund: +45 30 95 18 48

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ikke klassificeret
Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Ingen tilgængelige oplysninger
2.2.

Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning
Ukendt toksicitet (CLP) - SDS

: 99,34% af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut dermal toksicitet
99,34% procent af blandingen består af bestanddel(e) af ukendt akut inhalering (gas) toksicitet

Ukendt fare for vandmiljøet (CLP)

: Indeholder 99,39 % komponenter til ukendt fare for vandmiljøet

Børnesikringslukning

: Ikke relevant

Faretegn der opfattes ved berøring

: Ikke relevant

2.3.

Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1.

Stoffer

Ikke relevant
3.2.

Blandinger

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der skal oplyses ifølge kriterierne i afsnit 3.2 af bilag II til REACH

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding

: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende
hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Søg lægehjælp ved ubehag.

Førstehjælp efter hudkontakt

: Ved hudirritation: Vask huden med store mængder vand. Søg lægehjælp, hvis irritationen er
vedvarerende.
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Førstehjælp efter øjenkontakt

: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg
lægehjælp.

Førstehjælp efter indtagelse

: Fremkald ikke opkastning uden lægevejledning. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem
munden. Søg lægehjælp ved ubehag.

4.2.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter indånding

: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt

: Kan forårsage hudirritation. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt

: Kan forårsage øjenirritation. Symptomerne kan omfatte ubehag eller smerter, overdreven blink
med øjnene og tåreproduktion, med mulig rødme og hævelse.

Symptomer/virkninger efter indtagelse

: Kan være skadelig ved indtagelse. Kan forårsage irritation af mave-tarmkanalen, kvalme,
opkastning og diarre.

4.3.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomer kan opstå senere. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er
muligt.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1.

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

: Vandtåge. Skum. Tørt kemikalie. Carbondioxid (kuldioxid). Vandstråle.

Uegnede slukningsmidler

: Ingen kendte.

5.2.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare
5.3.

: Forbrændingsprodukter kan omfatte, men er ikke begrænset til: kulilte. irriterende dampe.
Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning

: Bliv på vindsiden af brand. Bær fuld brandbekæmpelse udrykningstøj (fuld udrustning) og
åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler
6.1.1.

: Brug personlige værnemidler, der anbefales i afsnit 8. Isoler fareområdet og nægt adgang til
unødvendige og ubeskyttede personer.

For ikke-indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger
6.1.2.

For indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger
6.2.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Ingen tilgængelige oplysninger
6.3.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse

: Opsug og/eller optag stænk med et inert materiale (sand, vermiculit eller andet passende
materiale) og placer det derefter i en passende beholder. Må ikke udledes til overfladevand
eller kloak. Brug de anbefalede personlige værnemidler.

Rengøringsprocedurer

: Fej eller skovl spildt produkt op i en egnet beholder med henblik på bortskaffelse.

6.4.

Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 for yderligere informationer om beskyttelsesbeklædning og -udstyr samt afsnit 13 for en vejledning om bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1.

Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering

: Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må
ikke sluges. Beholderne skal håndteres og åbnes med forsigtighed. Der må ikke spises, drikkes
eller ryges under brugen.

Hygiejniske foranstaltninger

: Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Vask altid hænder efter håndtering af
produktet.

7.2.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser
7.3.

: Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et tørt, køligt sted.
Holdes væk fra direkte sollys.

Særlige anvendelser

Ikke tilgængelig.

04-10-2017

DA (dansk)

2/5

Falcon Urinal Sealant
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1.

Kontrolparametre

Ingen tilgængelige oplysninger
8.2.

Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
Beskyttelse af hænder:
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Beskyttelse af øjne:
Sikkerhedsbriller anbefales ved brug af produktet.
Beskyttelse af krop og hud:
Brug egnet beskyttelsesbeklædning
Åndedrætsbeskyttelse:
Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede
eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikkert arbejdsmiljø for den valgte respirator.
Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:
Oprethold niveauer under Fællesskabets miljøbestemmelser af tærskler.
Andre oplysninger:
Produktet skal håndteres ifølge god arbejdshygiejne og sikkerhedsprocedurer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette
produkt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

: Væske

Udseende

: Olieagtig

Farve

: Mørkeblå

Lugt

: Citronella / citron

Lugtgrænse

: Ingen tilgængelige data

pH

: Ingen tilgængelige data

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)

: Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt

: Ingen tilgængelige data

Frysepunkt

: Ingen tilgængelige data

Kogepunkt

: Ingen tilgængelige data

Flammepunkt

: Ingen tilgængelige data

Selvantændelsestemperatur

: Ingen tilgængelige data

Nedbrydningstemperatur

: Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, gas)

: Ikke antændeligt

Damptryk

: Ingen tilgængelige data

Relativ damptæthed ved 20 °C

: Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde

: 0.836 (68 °F / 20 °C)

Opløselighed

: Vand: Uopløselig

Fordelingskoefficient n-octanol/vand

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, dynamisk

: 60 mPa.s ASTM D445 (68 °F / 20 °C)

Eksplosive egenskaber

: Ingen tilgængelige data

Oxiderende egenskaber

: Ingen tilgængelige data

Eksplosionsgrænser

: Ingen tilgængelige data

9.2.

Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.
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10.2.

Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.
10.3.

Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.
10.4.

Forhold, der skal undgås

Varme. Uforligelige materialer.
10.5.

Materialer, der skal undgås

Kraftige oxidationsmidler.
10.6.

Farlige nedbrydningsprodukter

Kan omfatte, og er ikke begrænset til: karbonoxider. irriterende dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral)

: Ikke klassificeret

Akut toksicitet (hud)

: Ikke klassificeret

Akut toksicitet (indånding)

: Ikke klassificeret

Ukendt toksicitet (CLP) - SDS

: 99,34% af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut dermal toksicitet
99,34% procent af blandingen består af bestanddel(e) af ukendt akut inhalering (gas) toksicitet

Hudætsning/-irritation

: Ikke klassificeret

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

: Ikke klassificeret

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering

: Ikke klassificeret

Kimcellemutagenitet

: Ikke klassificeret

Carcinogenicitet

: Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet

: Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering

: Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer

: Ikke klassificeret

Aspirationsfare

: Ikke klassificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1.

Toksicitet

Miljø - generelt

: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Ukendt fare for vandmiljøet (CLP)

: Indeholder 99,39 % komponenter til ukendt fare for vandmiljøet

Akut akvatisk toksicitet

: Ikke klassificeret

Kronisk akvatisk toksicitet

: Ikke klassificeret

12.2.

Persistens og nedbrydelighed

Falcon Urinal Sealant
Persistens og nedbrydelighed
12.3.

Ikke fastsat.

Bioakkumuleringspotentiale

Falcon Urinal Sealant
Bioakkumuleringspotentiale
12.4.

Ikke fastsat.

Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger
12.5.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger
12.6.

Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1.

Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse

04-10-2017
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beholdere må ikke skæres, svejses eller slibes uden forudgående grundig indvendig rengøring.
Undgå udledning til miljøet. Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale
sikkerhedsregler. Frembringelse af affald bør undgås eller minimeres hvorend det er muligt.
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PUNKT 14: Transportoplysninger
I overensstemmelse med ADR
14.1.

FN-nummer

UN-nr. (ADR)
14.2.

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt transportbetegnelse (ADR)
14.3.

: Ikke reguleret

: Ikke reguleret

Transportfareklasse(r)

ADR
Transportfareklasse(r) (ADR)
14.4.

Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR)
14.5.

: Ikke reguleret

: Ikke reguleret

Miljøfarer

Miljøfarlig

: Nej

Andre oplysninger

: Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

14.6.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forholdsregler for transport
14.7.

: Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1.

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1.

EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH
Indeholder ingen stoffer på kandidatlisten (REACH).
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH
15.1.2.

Nationale regler

Ingen tilgængelige oplysninger
15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Angivelse af ændringer:
Fjernet. EUH208
Datakilder

: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december
2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr.
1907/2006.

Andre oplysninger

: Ingen.

Ansvarsfralæggelse: Vi tror, at de heri indeholdte udsagn, tekniske informationer og anbefalinger er pålidelige, men de gives uden garantier eller anbefalinger af nogen art. Oplysningerne i dette
dokument gælder for dette specifikke materiale som leveret. De gælder muligvis ikke for dette materiale, hvis det bruges i forbindelse med andre materialer. Det er brugerens eget ansvar at sikre
sig, at disse oplysninger er fuldstændige og egnede til brugerens egne særlige formål.
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