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2. Concrobium Mold Control®®

ingen slibning, skrubning eller blæsning intet besværligt udstyr ingen farlige kemikalier

mindre tid, arbejde og ansvar lAvere omkostninger

en ny metode som anvender Concrobium produkter
1. Concrobium® Mold Stain Remover 

• Påføres efter HEPA støvsugning
• Fjerner skimmelpletter/biofi lm
• Erstatter omkostningstung slibning og isblæsning m.v.
• Mindre skrubning – ingen giftige kemikalier

• Afsluttende vådfogging efter HEPA støvsugning
• Forebygger skimmelvækst
•  Ingen fl ygtige organiske forbindelser (VOC)
• Ingen lugtgener

Attick Attack konceptet er udviklet til hurtig, miljøvenlig, omkostningseffektiv 
skimmelsanering af svært tilgængelige områder såsom loftsrum, krybekældre m.v.

> ideelt som middel mod skimmel i hjem, virksomheder og institutioner 

> ideelt til forebyggelse af skimmelangreb efter oversvømmelser og vandskader 

> ideelt som forbehandling af byggematerialer for at opnå resistens mod skimmelsvamp 
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forebyggelse mod skimmelsvamp

Cladosporium

Stachybotrys
Chartarum

Chrysogenum

Aspergillus
Versicolor

> Afrenser skimmelsvamp og skimmelsvampesporer. 

>  nanotynd belægning forebygger genvækst 
af skimmel.

> eliminerer skimmellugt.

> 100% naturligt, lugtfrit og biologisk nedbrydeligt.

effektivitet
>   Concrobium er ikke ligesom andre kemikaliebaserede skim-

melbekæmpelsesmidler, fordi det virker ved fysisk at indkapsle 
skimmelsvamp og skimmelsporer, for derved at inaktivere disse, 
efterhånden som Concrobium hærder. 

>  Når Concrobium hærder, danner det et usynligt, anti-mikrobielt 
skjold, som for bestandig forhindrer mikrober i at sætte sig, og 
dermed undgås fornyet skimmelvækst.

SikkerHed
>  Concrobium er 100% naturligt og består udelukkende af FDA-

godkendte fødevaretilsætningsstoffer. 

>  Concrobium indeholder ingen kvaternære ammoniumforbin-
delser, klorforbindelser, alkohol og andre fl ygtige organiske 
forbindelser og afgiver ingen skadelige gasser. 

>  Concrobium udgør ingen sundhedsrisiko for brugere eller 
beboere.

>  Concrobium kræver ingen særlig håndtering eller personlige 
værnemidler og leveres som en brugsklar væske.

>  Concrobium er 100% biologisk nedbrydeligt, og der stilles 
ingen specielle krav til bortskaffelse. 

Se i øvrigt sikkerhedsdatablad for specifi k sikkerhedsinformation 
omkring Concrobium.

        Tip! Tip! Tip! 

Fogmaster 
Tri-Jet 6208

Flex-A-Lite 2600 CE-EP

Concrobium er meget velegnet til brug i vores 

vådfoggere fogmaster tri-jet 6208 og flex-A-lite 

2600 Ce-ep samt vores Concrobiumsprøjte Concrobiumsprøjte

Concrobium Mold Control egner sig perfekt til vådfogging 
(tågeudlægning). Efter endt afrensning/desinfektion af 
skimmelsvamp fogges Concrobium Mold Control i åbne 
rum. Herved opnår man følgende fordele:

1.  Concrobium opfanger og indkapsler luftbårne 
døde skimmelsporer og renser dermed luften.

2.  Den fi ne Concrobium tåge inkl. døde skimmelsporer 
afl ejres på rummets vandrette og lodrette overfl ader. 
Sporer fi kseres til overfl aden under tørreprocessen 
og kan dermed ikke blive luftbåren igen. 

3.  Den ultratynde og åndbare hinde som 
Concrobium efterlader forhindrer effektivt 
genvækst/rekolonisering af skimmelsvamp 
på udsatte overfl ader.



Perfekt fladstråle 
sikrer optimal 
overfladedækning

5 l plastikbeholder, transparent med bærerem, 
som letter arbejdet.

Concrobiumsprøjten sikrer dig et 
100% perfekt resultat hver gang!
 
en sprøjte kun til Concrobium sikrer, at brugeren 
ikke blander andre kemikalier i sprøjten.

den specielt udvalgte dyse forstøver Concrobium 
i den ideelle aerosolstørrelse (dråbestørrelse). 

Aerosolstørrelsen og fl adstrålen sikrer optimal 
og hurtig overfl adedækning.

resultat: 
ingen slap stråle eller utilstrækkeligt spraymønster.

Concrobiumsprøjte 
med specialdyse og produkt-etiket

11664901-C Concrobium Clean-matic 5 p
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forebyggelse mod skimmelsvamp

nemt At bruge
Concrobium rengør, indkapsler og inaktiverer skimmelsporer og 
yder langtidsbeskyttelse i et og samme brugervenlige produkt. For 
professionelle betyder ét enkelt produkt lavere omkostninger og 
øget produktivitet:  

>  Concrobium kan anvendes på praktisk talt alle overfl ader uden 
risiko for skade. 

>  Concrobium efterlader ingen skadelige rester, der kan udsætte 
børn eller kæledyr for risici. 

>  Concrobium er lugtfrit og indeholder ingen duftstoffer, der kan 
irritere skadeservicemedarbejdere eller skadelidte/beboere un-
der arbejdet. 

>  Concrobium kan påføres med en standard vådfogger/cyklon, der 
gør det let at behandle store eller utilgængelige områder.  

ConCrobium på Arbejde 
Concrobium anvendes ved skimmel- og vandskadesanering. Con-
crobium sikrer et vellykket resultat og yder samtidig langtidsbe-
skyttelse:  

>  Første trin: Concrobium udlægges/påføres i hele området for at 
indkapsle og inaktivere svampesporer. Samtidig forebygges/for-
hindres yderligere forurening.

>  Påfør Concrobium med klud eller børste for at fjerne pletter fra 
overfl ader, hvis dette ønskes af kosmetiske årsager.   

>   Concrobium tågesprøjtes ind i svært tilgængelige områder, hvor 
skimmel fi ndes, eller hvor der er mistanke om skimmelvækst, og 
hvor fjernelse af byggematerialer ikke er praktisk muligt. 

>  Efter området er rengjort og komplet færdigsaneret, påfør da 
Concrobium i hele det behandlede område for at efterlade en 
ekstra beskyttelse mod fremtidig skimmelvækst. 

Se speciel brochure vedr. påføring med vådfogger/cyklon.
for yderligere information

forbrug
Fogging: ca. 130 m2 pr. 3,8 liter
Sprøjte: ca. 46,5 m2 pr. 3,8 liter
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indhold: 3,8 liter
varenr. 020-004varenr. 020-004varenr. 020-004
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vores hjem er beskyttet af 
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CmSr 1:
indhold: 1157 g pr. sæt
varenr. CmSr1

CmSr 2:
indhold: 394 g pr. sæt
varenr. CmSr2

vores hjem er beskyttet af 
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Concrobium® mold Stain remover er et innovativt rensesystem til fjernelse af pletter  
og misfarvninger efter skimmelsvampangreb. Systemet er udviklet til at hjælpe skadeser-
vicefirmaer med at gennemføre opgaver mere effektivt og økonomisk. den unikke,  
ikke-skummende væske fjerner hurtigt og nemt de mest genstridige skimmelpletter på en 
lang række overflader og er det ideelle valg til professionelle skimmelsaneringsfirmaer.

>  Suveræn effektivitet – høj oxidationsevne, fjerner effektivt 
skimmelpletter fra overflader, fornyer deres udseende efter en 
enkelt anvendelse.

>  nemt At Anvende – kræver ingen skrubning og efterfølgende 
rensning; påfør Mold Stain Remover på overfladen og lad pro-
duktet tørrre. Fjerner og renser skimmelpletter fra de fleste over-
flader efter en enkelt anvendelse.

>  ingen SkAdelige kemikAlier – indeholder ikke klor eller andre 
skadelige kemikalier; det aktive stof anvendes ofte indenfor fø-
devareproduktion. Efter brug nedbrydes produktet til ilt og vand.

>  kræver ikke SpeCiAludStyr  –  Kan påføres med en stan-
dard tryksprøjte, vi anbefaler dog vores specielle Concro-
bium Mold Stain Remover tryksprøjte, som sikrer et optimalt  
resultat hver gang. 

AnbefAlet AnvendelSe
Concrobium Mold Stain Remover kan anvendes i private hjem, ho-
spitaler, skoler, kommercielle og industrielle bygninger – overalt 
hvor der skal fjernes skimmelpletter. Concrobium Mold Stain Rem-
over er ideelt til at fjerne skimmelpletter efter en afsluttet skim-
melsanering, hvad enten denne er udført ved mekanisk fjernelse, 
med damp eller med anden kemi. Concrobium Mold Stain Remover 
fjerner stort set alle skimmelpletter og trænger ind i små tole-
rancer og samlinger, hvor andre metoder ikke har kunnet fjerne 
skimmelsvamp. 
Er sikkert at anvende på de fleste hårde, ikke-porøse eller halv-
porøse overflader som f.eks. træ og spånplader, beton, murværk, 
gipsvægge, fuger, glasfiber, teglsten, plastlaminat og metal.
Produktet er udviklet til at fjerne kosmetiske/synlige skimmelplet-
ter fra overflader. For at fjerne aktiv skimmel behandles området 
først med Concrobium Mold Control, Serum 1000 eller MicroKill. 
Efter endt afrensning kan Concrobium Mold Control påføres for at 
hindre fornyet vækst af skimmelsvamp. 

SådAn virker produktet
Concrobium Mold Stain Remover anvender pereddikesyre, et me-
get effektivt oxidationsmiddel til skimmel- og bakteriepletter. Ved 

blanding, frembringer den patenterede enzymdrevne proces 2% 
pereddikesyre, en effektiv brugsopløsning til rengøring og fjernel-
se af skimmelpletter.

Pereddikesyre besidder en enestående evne til at oxidere og rense 
i forhold til andre kendte kemikalier.

brugervejledning
>  CmSr 1 - 1157 gram: Bland indholdet fra begge beholdere op 

i 4,7 ltr. vand (stuetemperatur), så du får totalt ca. 5,8 ltr. ren-
semiddel, omrøres regelmæssigt (rækkevidde ca. 28-37 m2 pr. 
portion).

>  CmSr 2 - 394 gram: Bland indholdet fra begge beholdere op 
i 1,9 ltr. vand (stuetemperatur), så du får totalt ca. 2,3 ltr. ren-
semiddel, omrøres regelmæssigt (rækkevidde ca. 9-14 m2 pr. 
portion).

>  Vent 30 minutter efter opblanding med vand for at give produk-
tet tid til at generere det aktive rensemiddel. Bruges efter senest 
2 timer. 

>  Sprøjt overfladen med Concrobium Mold Stain Remover og lad 
produktet virke – genstridige pletter kan være op til 24 timer om 
at forsvinde.

>  Det anbefales at bruge produktet sammen med Concrobium 
Mold Control for at fjerne og forebygge fremtidig skimmelvækst.

ConCrobiumn
A

CConCrobium

100% naturlig

 væske oxidationsevne (volt)

 pereddikesyre 1,81

 Hydrogenperoxid 1,77

 klor 1,49

 klordioxid 0,95
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produktfordele
Concrobium® mold Stain remover giver betydelige fordele sammenlignet med 
traditionelle metoder til professionel fjernelse af skimmelpletter. 

 metode fordele ulemper

 manuel fjernelse • Almindelig, enkel metode • Arbejdskrævende

 (stålbørste og slibning)  • tidskrævende

 klorholdige produkter • relativt billigt kemikalie • kræver en del skrubbearbejde

   • ineffektivt på mange skimmelpletter

 Soda- og tørisblæsning • effektiv • kræver specialudstyr og skoling

   • outsources ofte til specialister

   • dyrt; for dyr en løsning til småjobs

    •  "Sviner" – kræver betydelig 

efterfølgende rengøring

 Concrobium • ekstremt effektivt

 mold Stain remover • kræver ikke specialudstyr eller skoling

  • billig

  • ingen efterfølgende rengøring

Concrobium mSr vs. andre metoder

Concrobium mold Stain remover: før og efter resultater
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brugervejledning

AnvendelSe
Concrobium Mold Stain Remover virker på stort set alle typiske 
skimmelskader på bygningskonstruktioner fremkaldt af vandind-
trængning. 
Bemærk: gamle, kraftige pletter eller råd i træ reagerer muligvis 
ikke fuldstændig.

temperAtur
Overflade-/materialetemperaturen skal være over 15,5°C helst 
højere, dog kan temperaturer over 38°C medføre, at produktet 
fordamper, før det trænger ind og har tid til at reagere (især på 
lodrette flader, hvor det meste af produktet løber af). Påfør igen 
jævnligt for at holde overfladen mættet i 30 minutter.

fugt
Dette produkt har en bred tolerance mht. fugtindhold, men desto 
tørrere materialerne er, desto bedre vil et produkt som dette ar-
bejde. For at opnå de bedste resultater, anbefales det at få fugtind-
holdet i træ ned på omkring 15% hvis det er muligt.
 
SådAn blAndeS mold StAin remover
• Blandes bedst i en åben 13 til 22 liter spand.

•  Brug varmt vand (mellem 27 og 38°C), men ikke  
så varmt at det skolder din hånd.

• Tilføj begge komponenter (1 og 2) samtidigt.

•  Rør ofte under opblandingen. En kraftig omrøring  
af produktet er nøglen til at få komponenterne til  
at reagere.

•  Lad blandingen reagere i mindst 30 minutter  
(under hyppig omrøring).

• Påfør rigeligt med en tryksprøjte.

• Anvend inden for 2 timer efter blanding.

AnvendelSe
•  Påfør rigeligt for at mætte de overflader, hvor  

skimmelvækst er synlig eller formodes.

•  Hvis pletterne ikke falmer tydeligt inden for 20 til 30 minutter, 
genanvendes produktet på disse områder.

•  Hvis nogle af områderne reagerer mindre end andre, genan-
vendes produktet på disse områder.

•  I områder med ru eller beskadiget materiale  
(normalt rådangrebne områder) og/eller områder med kraftig 
misfarvning, kan det være nødvendigt  
at indarbejde produktet med en nylonbørste.

•  Hvis områderne ikke forbliver våde i mindst 30  
minutter efter påføring, kan fornyet påføring  
hjælpe, hvis pletterne ikke er blegner.

rengøring/oprydning
Når overfladerne er helt tørre HEPA støvsuges de og/eller aftørres 
for fysisk at fjerne den løsnede skimmel (selvom den ikke længere 
er synlig). I de fleste tilfælde bør skimmelsvamp og misfarvninger 
være usynlige eller næsten usynlige, når overfladerne er tørre. I 
nogle tilfælde vil 100% pletfjernelse ikke kunne ses i flere timer, 
men pletterne bør være næsten forsvundet inden for to timer, el-
lers kan fornyet påføring være nødvendig. Husk, det er HEPA støv-
sugning og aftørring, der rent faktisk fjerner skimmel og dermed 
sørger for, at overfladen består en efterfølgende test.

AfSlutning Af jobbet
Når arbejdsstedet er grundigt rengjort og klar til inspektion og af-
sluttende test, foretages en kraftig fogging af hele byggepladsen 
og/eller det aflukkede område med Concrobium Mold Control ved 
hjælp af en ULV/Cold Fogger. 
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SKIMMELSANERING 

Hvorfor bruge en fogger/cyklon? 

En fogger/cyklon forstøver Concrobium til en fin tåge, som hurtigt og 
jævnt coater overflader. Fogging er ideel til store områder (f.eks. hele 
kælderetager, værelser, loftskamre, krybekældre m.v.), hvor man 
ønsker at behandle hele arealet, men hvor det er upraktisk at spraye 
manuelt.  Fogging er også en effektiv måde at behandle områder, 
som er svært tilgængelige, såsom kvister og krybekældre. Desuden 
kan fogging anvendes til at behandle skjulte områder, som typisk er 
udsatte for skimmelangreb, såsom hulrum i vægge og loft.  

Generel vejledning for fogging:  

 

1. Se tabel 1 for anbefalet foggingtid og den passende 
produktmængde i forhold til rummets størrelse.  

2. Hæld Concrobium i foggerens beholder. Fastgør 
spænderne til foggerens topdel.  

3. Placér luftindtagsfiltret over luftindtaget.  
4. Fjern eller tildæk eventuelt løsøre i rummet, som kan blive 

beskadiget, hvis det udsættes for fugt, f.eks. 
papirprodukter såsom bøger eller magasiner, og elektrisk 
udstyr m.v.   

5. Sæt foggeren i position og aktivér den i det område, der 
skal behandles. Foggeren producerer nu en tåge, som 
fylder rummet.    

6. Påfør ikke for meget Concrobium på overfladerne. Løbere 
og væskeansamlinger er tegn på, at der er påført for 
meget Concrobium. Indstil produktmængden på siden af 
foggerhovedet (lav/low, medium, høj/high), så den passer 
med afstanden til og sugeevnen af de overflader, der 
behandles. (Foggingtiden skal også justeres ved enhver 
ændring i den produktmængde, som udlægges).  

7. Lad tågen sætte sig i 15-20 minutter efter udlægningen. 
Aftør evt. overskydende væske på især vandrette 
overflader, med en ren klud.  

8. Lad overfladerne tørre natten over. Skyl/spul ikke med 
vand eller andre væsker. Det kan være nødvendigt at 
rengøre nogle overflader, efter at Concrobium er tørret, 
f.eks. glas og spejle.  

9. Når behandlingen er gennemført, åbn beholderen, fjern 
sugeslangen fra væsken og sæt foggeren i drift i ét minut 
ved høj/high produktmængde. Dette vil fjerne den 
resterende væske i foggerens interne dele.  

Tips ved anvendelsen af vådfogger/cyklon: 

1. Når man behandler et helt rum, skal foggeren placeres 
midt i rummet – ca. 1,2 m fra gulvet ved 2,4 meters 
loftshøjde – eller 1,8 m fra gulvet ved 3 meters loftshøjde – 
i en opadpegende vinkel på 30-35 grader.  

2. Foggeren skal roteres hele 360 grader under 
udlægningens varighed for at sikre, at der produceres en 
ensartet tåge i rummet. Hvis f.eks. hele behandlingstiden 
er 8 minutter, skal foggeren drejes 90 grader hvert andet 
minut. Hyppigere rotation kan være nødvendigt, hvis der 
opstår løbere eller større væskeansamlinger. Ved at 

placere foggeren på en automatisk drejeskive sikrer man 
en jævn og ensartet fordeling af tågen, se billede til 
venstre. Kontakt NAC Europe for yderligere oplysninger 
omkring dette udstyr.  

Tabel 1 

*Areal indbefatter overfladecoatning af alle vægge, gulve og loft.   
**Anvend mere tid i rum med højere loftshøjde.  
 
Tips til behandling af varme-, ventilations- og airconditionanlæg:  

Når skimmel og svamp slår rod i et hjems eller i en bygnings 
airconditionanlæg eller ventilationssystem, blæses/recirkuleres der 
sundhedsskadelige skimmelsporer gennem bygningen. Concrobium, 
der forstøves ind i et ventilationssystem som en tåge, efterlader en 
antimikrobiel coating, som indkapsler og dræber eksisterende 
skimmelsvamp og bidrager med at forebygge fremtidig vækst.  

1. Fjern luftfilteret fra ventilationssystemet. 
2. Placér foggeren ved luftindtaget.   
3. Tænd for ventilationssystemet og sæt det på max 

belastning. 
4. Tænd for foggeren. 
5. Placér et papirhåndklæde over den ventilationsåbning, der 

ligger længst væk fra den centrale enhed. Når dette papir 
bliver en smule vådt, er det et tegn på, at tågen har fundet 
vej gennem hele systemet, dvs. at arbejdet er fuldført.  

6. Lad Concrobium tørre. 

Forbehandling af byggematerialer: 

Concrobium tilfører byggematerialer ekstra resistens/beskyttelse mod 
angreb af skimmel. Derfor er det ideelt at anvende under renovering, 
ombygning eller nybyggeri. Den ekstra tid, som det  tager at 
imprægnere byggematerialer mod skimmel, forhindrer alvorlig 
skimmelvækst, og dermed undgås høje omkostninger til 
skimmelsanering senere hen. 

1. Behandl alle sider på tørmure, tømmer, gulvmaterialer og 
andre udsatte byggematerialer med Concrobium inden 
montage. Concrobium kan også påføres med pensel, rulle, 
håndholdt sprayer eller trykluftshåndsprøjte.    

2. Alternativt kan Concrobium udlægges som tåge under 
selve byggeprocessen. Sørg for, at alle overflader 
behandles.  

3. Hvis overfladen efterfølgende males eller coates med et 
andet materiale, skal overfladen genbehandles med 
Concrobium for at yde beskyttelse/resistens. 

Areal* 
Den anslåede totale 

fogningstid  
Nødvendig 

produktmængde 

16 m²  
(4 m x 4 m,  
2,4 m  
til loftet**)  

8 minutter ved høj (high) 
produktmængde (fogger 
drejes 90 grader hvert 
andet minut, hvis ikke der 
anvendes drejeskive)  

2l  

37 m²  
(2,4 m  
til loftet**)  

15 minutter ved høj (high) 
produktmængde (fogger 
drejes 90 grader hvert 
fjerde minut, hvis ikke der 
anvendes drejeskive)  

4l 
Formålet med fogging: at mætte luften med en tåge, 
således at væskepartiklerne bevæger sig gennem 
rummet for at coate overflader.    
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Sikkerhedsdatablad

Concrobium
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: 1925268
Udarbejdelsesdato: 22-05-2006

Revision: 15-10-2007 / ABB
Erstatter den: 05-10-2006

Anvendelse: Skimmelbekæmpelsemiddel

Leverandør:

NAC europe ApS
Ellegårdvej 18  
DK-6400 Sønderborg 
Tlf.: +45 74 42 62 92  Fax: +45 74 42 47 86  
Nødtelefonnr.: +45 74 42 62 92
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16 på 
hverdage.
E-mail: info@nac-europe.com

2. Fareidentifikation
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note
231-509-8 Trinatriumphosphat Xi;R36/37/38 1-5

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft. 

Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. 

Hud
Vask huden længe og grundigt med vand. 

Øjne
Skyl med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. 

Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.  Symptomer: Se punkt 11. 

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.  Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og 

overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. 

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 

Opbevaring
Der er ingen særlige krav til opbevaring. Produktet bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, 
foderstoffer, lægemidler o.lign. 

Chemtox A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: chemtox@chemtox.com, Web: www.chemtox.com 



2

Revision: 15-10-2007/ABB

Erstatter den: 05-10-2006
Concrobium

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug
Ingen særlige krav. 

Åndedrætsværn
Ikke påkrævet. 

Handsker og beskyttelsestøj
Handsker af plast eller gummi anbefales. 

Øjenværn
Ikke påkrævet. 

Grænseværdier
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Tilstandsform: Væske
Farve: Klar
Lugt: Ingen
pH (koncentrat): 11,1-11,5 ved 25°C
Massefylde: 1,022 g/ml

Viskositet: 1,022 (20°C)

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding
Der er ingen farlige dampe over produktet. 

Indtagelse
Indtagelse kan give ubehag. 

Hudkontakt
Kan virke let irriterende. 

Øjenkontakt
Forbigående irritation. 

Langtidsvirkninger 

12. Miljøoplysninger
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 
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13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning 

med nedenstående specifikationer. 

Kommunekemi's affaldsgruppe:  T  Affaldsfraktion:  01.11
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 06 13 01  Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbe-skyttelsesmidler og andre biocider 

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 
Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99 

EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02. 

14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Anden mærkning
Ingen. 

Anvendelsesbegrænsning
Ingen. 

Krav om uddannelse
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger
Branche
Skadeservicebranche

Anvendte kilder
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest 
ændret ved nr. 102/2007. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. 
At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006. 
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + 
Forordning 1907/2006/EF. 

Øvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. 

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. Ingen R-sætninger. 

Der er foretaget ændringer i følgende punkter
1,2,3,4,11,13,15,16 
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