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4,75 liter kit
19 liter kit

Branchens førende produkt til historisk 
restaurering og blysanering
Smart	Strip	1	HD	har	været	den	foretrukne	malingsfj	erner	blandt	fagfolk	
indenfor	historisk	restaurering	og	blysanering	i	over	25	år.	Smart	Strip		
HD	systemet	er	en	miljøvenlig	fremgangsmåde	til	fj	ernelse	af	op	til	30	
lag	oliebaseret	blyholdig	maling	i	én	proces.	Man	sikrer,	at	der	ikke	ge-
nereres	luftbåren	blystøv	ved	at	holde	den	blyholdige	maling	våd	under	
processen.	Desuden	indeholder	produktet	kalk,	som	har	en	stabiliseren-
de	virkning	på	bly	og	kan	reducere	transport-	og	bortskaff	elsesomkost-
ningerne	for	aff	aldet.	Produktet	er	formuleret	uden	brandfarlige	opløs-
ningsmidler	og	afgiver	ingen	giftige	dampe,	så	kun	minimal	ventilation	
er	påkrævet.	Smart	Strip	1	HD	er	også	fremragende	til	at	fj	erne	gamle	
belægninger	fra	detaljerede,	udskårne	eller	støbte	overfl	ader.
	

Den originale malingsfj erner - siden 1981
Smart	Strip	1	HD	systemet	indeholder	en	alkalisk	pasta,	der	fordeles	på	
den	 overfl	ade,	 der	 skal	 fj	ernes.	 Pastaen	 dækkes	 derefter	 med	 det	 pa-
tenterede	 Dumond	 Laminated	 Paper	 for	 at	 styre	 fordampningen.	 Lad	
pastaen	sidde	på	belægningerne	i	12-48	timer	afhængig	af	antallet	af	
lag	og	typen	af	den	belægning,	der	skal	fj	ernes.	Efter	en	passende	ind-
virkningstid	kan	pastaen	og	den	blødgjorte	maling	fj	ernes	med	papiret	
og	ved	hjælp	af	en	skraber/spartel.	Eventuelt	overskydende	pasta	kan	
fj	ernes	med	en	fugtig	svamp	eller	en	højtryksrenser.	Til	sidst	neutralise-
res	overfl	aden	ved	hjælp	af	Citri-Lize™	neutralisator.

Tlf: +45 7442 6292
Fax: +45 7442 4786
Mobil: +45 4021 4787
info@nac-europe.com
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Påfør	 Dæk Fjern					 Rengør	og	neutraliser

Heavy-Duty
Malings� erner

Kraftig	malingsfj	erner.
Fjerner	op	til	30	malingslag

	i	én	proces

FORDELE
Miljøvenlig fj ernelse

Fjerner eff ektivt 
blyholdig maling

Ideel til træ, murværk, sten, 
metal og meget andet

Vandbaseret

Ingen fl ygtige organiske 
forbindelser (VOC)

Ingen skadelige lugte 
eller dampe
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Fjerner effektivt kraftig coating og blymaling

1.	 		Produktbeskrivelse	og	anvendelse
	 	Smart	 Strip	 1	 HD	 systemet	 er	 en	 miljøsikker	

metode	 til	 fjernelse	 af	 op	 til	 30	 lag	 maling	 fra	
de	fleste	overflader	 i	én	arbejdsgang	(dvs.	træ,	
mursten,	beton,	sten,	stuk,	puds,	støbejern,	stål,	
marmor	og	glasfiber).	Se	også	punkt	4.	–	over-
flader	 og	 coatings,	 som	 ikke	 tåler	 Smart	 Strip	
1	 HD.	 Smart	 Strip	 1	 HD®	 systemet	 indeholder	
malingsfjerner	 i	 pastaform,	 påføringsværktøj,	
Dumond	 Laminated	 Paper	 og	 Citri-Lize™	 neu-
tralisator.	 Smart	 Strip	 1	 HD	 pastaen	 fordeles/
sprøjtes	på	den	overflade,	der	ønskes	behand-
let.	 Derefter	 dækkes	 området	 med	 Dumond	
Laminated	 Paper,	 som	 kontrollerer	 fordamp-
ningen.	 Papiret	 forbliver	 på	 overfladen	 indtil	
til	 al	 maling	 er	 opløst.	 Pasta	 og	 maling	 klæber	
fast	på	papiret	i	forbindelse	med	fjernelsen.	Den	
behandlede	overflade	vaskes	derefter	med	rent	
vand	 og	 neutraliseres	 efterfølgende	 med	 det	
nye	Citri-Lize™	produkt,	som	er	en	del	af	pakken	
(for	 instruktioner	 se	 teknisk	 datablad	 for	 Citri-
Lize™).	Smart	Strip	1	HD	systemet	er	velegnet	til	
komplicerede,	udskårne	eller	støbte	overflader	
og	anbefales	til	historisk	restaurering	og	andre	
projekter,	 som	 omfatter	 fjernelse	 af	 blyholdig	
maling.

2.	 	Fordele	i	forbindelse	med	fjernelse		
af	blyholdig	maling

	 	(1)	 Dumond	 Laminated	 Paper	 holder	 pasta	 og	
maling	våd/fugtig	og	forhindrer	dermed,	at	bly-
partikler	kommer	i	forbindelse	med	luften	eller	
omgivelserne,	 og	 (2)	 når	 Dumond	 Laminated	
Paper	 fjernes,	 følger	 størstedelen	 af	 pasta	 og	
blyholdig	maling	med	og	kan	nemt	bortskaffes.	
Følg	de	gældende	regler	for	bortskaffelse	af	bly-
holdigt	materiale.

3.	 Egenskaber	&	fordele
	 •	 Fjerner	30	malingslag	i	en	proces.
	 •	 	Formuleret	uden	methylenklorid	og		

brandfarlige	opløsningsmidler;	danner		
ikke	farlige	dampe.

	 •	 	Ugiftig,	ikke-kræftfremkaldende	og	ikke	
brandfarlig;	ingen	flygtige	organiske		
forbindelser	(VOC).

	

	 •	 	Forhindrer/kontrollerer	spredningen	af		
blystøv	i	forbindelse	med	historiske		
restaureringer	og	blysaneringsprojekter.

4.	 Begrænsninger/undtagelser
	 	Produkteffektiviteten	reduceres	væsentligt	ved	

temperaturer	under	5°C.	Bør	 ikke	anvendes	på	
fernis,	 krydsfiner,	 gipsvægge,	 aluminium	 og	
hårdt	 træ	 (mørkner	 hårde	 træsorter,	 anvend	
kun,	hvis	der	efterfølgende	skal	genmales).	An-
befales	ikke	til	fjernelse	af	de	fleste	epoxy	typer,	
uretaner,	klorbehandlet	gummi,	cementmaling,	
kunststofbelægninger	 eller	 andre	 højtydende	
malingssystemer.	 Her	 anbefaler	 vi	 Smart	 Strip	
eller	Smart	Strip	PRO.

5.	 Testområde
	 	Den	bedste	måde	at	sikre	produktets	egnethed,	

før	 projektet	 igangsættes,	 er	 en	 forudgående	
test.	 Udfør	 derfor	 altid	 en	 test	 på	 et	 begræn-
set	område	for	hver	overflade-	og	malingstype	
forud	for	anvendelse.	Dette	vil	hjælpe	brugeren	
til	at	finde	ud	af,	hvordan	produktet	anvendes,	
i	 hvilken	 lagtykkelse	 pastaen	 skal	 påføres	 og	
hvor	længe	pasta/papir	skal	sidde	på	overfladen	
(indvirkningstiden),	 før	 det	 fjernes.	 Påføres	 pa-
staen	i	for	tykt	eller	ujævnt	lag	eller	fjernes	pa-
sta	og	papir	for	tidligt,	kan	det	være	nødvendigt	
med	mere	end	en	behandling,	hvilket	vil	betyde	
øgede	 arbejds-	 og	 materialeomkostninger.	 Se	
særskilt	brochure	vedr.	testinstruktioner.

6.	 Forholdsregler	og	sikkerhedskrav
	 	Smart	Strip	1	HD	er	et	alkalisk	produkt,	som	kan	

forårsage	 ætsning/irritation	 ved	 hudkontakt.	
Bær	lange	gummi-	eller	 latexhandsker,	som	ta-
pes	ved	ærmet.	Bær	altid	ansigtsværn	eller	bril-
ler.	 Beskyt	 ansigt	 og	 hoved,	 når	 produktet	 an-
vendes	over	hovedhøjde.	Ved	højtryksrensning	
eller	 nedvaskning	 bæres	 gummi	 eller	 plastik	
overtræksdragt.	 Følg	 retningslinierne	 i	 forbin-
delse	med	airless	sprøjtning.

7.	 Forberedelse
	 	Dæk/beskyt	 de	 områder,	 som	 ikke	 ønskes	 be-

handlet,	 herunder	 tilstødende	 overflader,	 hvor	
stænk	 kan	 forekomme.	 Polyethylen	 (plastfolie)	
eller	 Dumond	 Catch-N-Cover	 (mikrofiltrerende	

Datablad

Heavy-Duty Malingsfjerner
1HD



membran)	 skaber	 en	 effektiv	 barriere.	 Planter	
og	 lign.	 bør	 afdækkes	 under	 anvendelse.	 Ved	
indendørs	 brug	 anvendes	 plastfilm	 og	 afdæk-
ningstape	til	at	dække	og	beskytte	tilstødende	
overflader,	 inkl.	 gulve.	 BEMÆRK:	 Smart	 Strip	
1	 HD	 vil	 ikke	 påvirke	 glas	 eller	 plastoverflader,	
men	vil	ætse	aluminium.

8.	 Anvendelse	&	dækkeevne
	 	Ved	hjælp	af	murske/spartel	eller	specielt	sprøj-

teudstyr	 påføres	 et	 lag	 på	 omkring	 3-6	 mm	
afhængig	 af	 alder,	 omgivelsestemperatur,	 og	
lagtykkelse	på	den	belægning,	der	skal	fjernes	
(se	 testresultat).	 Hvis	 der	 anvendes	 murske	 på	
ujævne	 overflader	 arbejdes	 pastaen	 efterføl-
gende	ind	i	sprækker	og	revner	med	en	nylon-
pensel.	Dæk	pastaen	med	Dumond	Laminated	
Paper.	Den	printede	side	skal	vende	udad.	Ud-
jævn	luftlommer,	stik	hul	på	evt.	luftbobler.	Lad	
den	 papirdækkede	 pasta	 sidde	 i	 den	 indvirk-
ningstid,	 der	 blev	 bestemt	 i	 forbindelse	 med	
den	forudgående	test.	Smart	Strip	1	HD	giver	en	
gennemsnitlig	dækning	på	ca.	0,55	m2	pr.	liter	v.	
6	mm	lagtykkelse,	forbruget	kan	variere.

9.	 Fjernelse
	 	Fjern	ved	at	køre	Smart	Strip	1	HD	spartelkniv	el-

ler	spartel/skraber	under	papir,	pasta	og	maling,	
holde	det	hele	stramt	og	fjerne	alt	i	et	stykke.

10.	Rengøring	
	 	Udendørs:	 før	 rengøringen	 påbegyndes,	 af-

dækkes	 planter	 og	 overflader	 med	 plastfolie	
eller	 Dumond	 Catch-N-Cover	 for	 at	 beskytte	
mod	stænk	og	spild.	Fugt	overfladen	med	rent	
vand	 vha.	 højtryksrenser	 eller	 haveslange.	 Ma-
lingsrester	løsnes	vha.	en	stiv	nylonbørste.	Vær	
specielt	 opmærksom	 på	 spalter,	 fordybninger	
og	 revner.	 Rens	 omhyggeligt	 for	 at	 fjerne	 alle	
malingsrester.	 (For	 et	 optimalt	 resultat	anbefa-
les	det	at	højtryksrense	ved	lavt	tryk).	Lad	tørre	i	
mindst	24	timer	før	overfladen	neutraliseres.	Af-
fald	indsamles	og	bortskaffes	i	henhold	til	lokale	
bestemmelser.

	 	Indendørs:	 før	 arbejdet	 påbegyndes,	 dækkes/
beskyttes	 tilstødende	 overflader	 –	 også	 gulve	
–	 vha.	 plastfolie	 og	 afdækningstape.	 Brug	 en	

håndsprøjte/tryksprøjte	eller	svamp	til	at	rense	
overfladen	med	rent	vand.	Fjern	eventuelle	re-
ster	 vha.	 en	 stiv	 nylonbørste.	 Vær	 specielt	 op-
mærksom	 på	 spalter,	 fordybninger	 og	 revner.	
Skyl	 omhyggeligt	 for	 at	 fjerne	 alle	 rester.	 Lad	
tørre	i	mindst	24	timer	før	overfladen	neutralise-
res.	Affald	indsamles	og	bortskaffes	i	henhold	til	
lokale	bestemmelser.	

11.		Neutralisering
	 	Anvend	 Citri-Lize™	 (inkluderet	 i	 emballagen)	

til	 neutralisering.	 Følg	 blot	 instruktionen.	 Hvis	
overfladen	ikke	renses	og	neutraliseres	ordent-
ligt,	 kan	 det	 betyde,	 at	 overfladen	 efterlades	
højalkalisk	 og	 der	 opstår	 skjolder	 og	 efterføl-
gende	 problemer	 med	 vedhæftningsevnen	 af	
den	nye	maling/coating	system.

12.	Genmaling	af	træflader
	 	For	at	opnå	det	bedste	resultat	måles	fugtindhol-

det	i	træfladen	med	en	fugtmåler,	før	overfladen	
genmales.	Hvis	resultatet	ligger	over	15%,	er	træ-
et	for	fugtigt.		Værdier	på	12%	eller	lavere	er	opti-
male.	Cedertræ,	fyrretræ	og	cypresser	har	et	højt	
vandindhold	(harpiks	og/eller	tannin)	og	kræver	
ekstra	tørretid	før	maling	(i	visse	tilfælde	90	dage	
eller	 længere).	 For	 at	 opnå	 det	 bedste	 resultat	
anbefales	det	at	prime	overfladen	med	en	100%	
acrylbaseret	 primer,	 inden	 træfladen	 genmales.	
Dette	giver	overfladen	mulighed	for	at	ånde,	og	
i	 de	 fleste	 tilfælde	 vil	 det	 kompensere	 for	 evt.		
højere	pH	værdi	(højalkalisk)	af	overfladen.

13.	Forhandlere
	 	Dumonds	 produkter	 sælges	 via	 et	 europæisk	

netværk	af	farvehandlere,	tekniske	forhandlere	
m.v.	Kontakt	NAC	Europe	på	tlf.	+45	74	42	62	92	
eller	e-mail:	info@nac-europe.com	for	oplysning	
om	nærmeste	forhandler.	

14.	Teknisk	service
	 	Vore	 eksperter	 er	 klar	 til	 at	 besvare	 tekniske	

spørgsmål	og	give	de	produktspecifikke	oplys-
ninger,	der	kræves	af	arkitekter,	indkøbere,	mil-
jøsaneringsfirmaer,	malerfirmaer,	entreprenører	
og	ejendomsselskaber	m.v.	

	 	Kontakt	NAC	Europe	på	tlf.	+45	74	42	62	92		
eller	e-mail	info@nac-europe.com.

Datablad
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Datablad

TEkNIskE	dATA
Form:	 Hvid	pasta
Viskositet:	 26,5
Vægt/ltr.:	 1,35	kg
Flammepunkt:	 Intet
Tørstofindhold:	 58.0
Flygtige	organiske	forbindelser:				 0
pH:	 13,0

Heavy-Duty Malingsfjerner

dækkEEVNE
dækkeevne	v.	6	mm:	
pr.	liter	=	ca.	0,55	m2

dækkeevne	v.	6	mm:	
19	liter	=	ca.	10,5	m2

1HD
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pH-Neutralisering

Efter	brug	af	Smart	Strip	HD	malingsfj	erner	kan	pH-niveauet	på	den	behandlede	overfl	ade	stige	til	
over	8,	hvilket	er	alkalisk.	Citri-Lize™	pH	neutralisator	vil	bidrage	til	at	sænke	pH	værdien	til	et	sikkert	
niveau	på	mellem	5	og	8.	Denne	pH-neutralisering	er	især	vigtig,	hvis	den	behandlede	overfl	ade	skal	
males	efterfølgende.

Hvis	en	overfl	ade	viser	en	pH-værdi	på	over	8,	skal	den	behandles	med	Citri-Lize™	og	derefter	tørre	
grundigt.	Vent	 dernæst	 mindst	 syv	 dage,	 før	 pH-niveauet	 igen	 testes	 og	 før	 træet	 behandles	 med	
andre	produkter	som	f.eks.	primer/maling.	

Neutralisator

Neutralizer

PROFESSIONELLE 

VALG



Fjerner effektivt kraftig coating og blymaling

1.	 Brugsvejledning
	 	1.		Opløs	 Citri-Lize	 i	 rent	 vand	 i	 henhold	 til	 in-

struktionerne	 på	 pakken.	 Rør	 indtil	 pulveret	
er	fuldstændig	opløst	(10-15	sekunder).	Påfør	
Citri-Lize	 med	 tryksprøjte	 eller	 sprayflaske.	
Citri-Lize	 indarbejdes	 i	 overfladen	 vha.	 en	
skurebørste,	 vær	 særlig	 grundig	 ved	 områ-
der	med	træ,	revner	og	sprækker.	Lad	deref-
ter	tørre.	Skyl	overfladen	med	rent	vand	efter		
15-30	 minutter.	 Kontroller	 pH	 værdien	 på	
overfladen.	Tjek	flere	områder.	En	gentagelse	
af	 denne	 proces	 kan	 være	 nødvendig,	 indtil	
pH-værdien	 ligger	 mellem	 5	 og	 8	 på	 et	 lak-
muspapir.	Bemærk:	på	de	fleste	træoverflader	
kan	 det	 være	 nødvendigt	 med	 2	 påføringer	
for	at	opnå	tilfredsstillende	pH-værdier.

	 	2.		Sådan	 måles	 pH-værdien	 på	 en	 overflade:	 i	
Smart	Strip	HD	spanden	ligger	en	lille	pakke	
pH	papir	og	en	farveskala.	Hold	en	strimmel	
lakmuspapir	 ind	 mod	 overfladen	 og	 fugt	
vha.	 sprayflasken	 med	 en	 smule	 rent	 vand.	
Sammenlign	 farven	 med	 farveskalaen.	 Det	
er	 vigtigt	 at	 sænke	 pH-værdien	 til	 mellem	 5	
og	8,	 især	hvis	der	skal	males	efterfølgende.		
En	overflade	med	en	pH-værdi	over	8	kræver	
yderligere	behandling	med	Citri-Lize	og	skal	
derefter	tørre,	før	ny	test	kan	gennemføres	og	
ny	coating	påføres.

	 	3.		Lad	 overfladen	 tørre	 omhyggeligt	 før	 der	
genmales	(mindst	7	dage).

2.	 	Bemærk
	 	Det	er	god	maler-praksis	at	måle	fugtindholdet	

i	 overfladen	 vha.	 en	 fugtmåler.	Træ,	 som	 inde-
holder	mere	end	15%	fugt	er	for	fugtigt,	og	det	
bedste	 maleresultat	 opnås	 ved	 12%	 fugtind-
hold.	Testen	udføres	samme	dag,	som	malerar-
bejdet	påbegyndes.

3.	 	Særlige	forholdsregler	ved		
specielle	overflader

	 	Ceder,	 fyr	 og	 cypres:	Ved	 træsorter	 med	 højt	
fugtindhold	 (harpiks	 og/eller	 tannin)	 er	 ekstra	
tørretid	 påkrævet	 før	 maling,	 da	 der	 ellers	 kan	
forekomme	 pletter.	 Anvend	 en	 primer,	 som	
hæmmer	og	forsegler	for	at	hindre	misfarvning	

forårsaget	 af	 udtrækning	 og	 fugtproblemer.	
Tørretiden	kan	være	60-90	dage	og	i	visse	tilfæl-
de	længere	afhængig	af,	hvor	meget	fugt	træet	
indeholder.	Det	er	meget	vigtigt	at	bruge	fugt-
måler,	 når	 overfladen	 undersøges	 før	 enhver	
overfladebehandling.	

	 	Tegl,	sten,	stuk,	murværk,	osv.:	Ved	murværk	
følges	 førnævnte	 retningslinier.	 Afrens	 Citri-Lize	
ved	at	skylle	ved	lavt	tryk.	I	de	fleste	tilfælde	vil	en	
enkelt	påføring	af	Citri-Lize	være	tilstrækkelig.

4.	 Fortynding
	 4	oz	pakke	(113	gram)	–	tilføj	0,95	liter	rent	vand.
	 8	oz	pakke	(226	gram)	–	tilføj	1,9	liter	rent	vand.

5.	 Tekniske	spørgsmål
	 	Vore	 eksperter	 er	 klar	 til	 at	 besvare	 tekniske	

spørgsmål	og	give	de	produktspecifikke	oplys-
ninger,	der	kræves	af	arkitekter,	indkøbere,	mil-
jøsaneringsfirmaer,	malerfirmaer,	entreprenører	
og	ejendomsselskaber	m.v.	

	 	Kontakt	NAC	Europe	på	tlf.	+45	74	42	62	92		
eller	e-mail	info@nac-europe.com.

Datablad

Citri-Lize™ pH neutralisator

TekniSke	daTa
Form:	 Hvidt	pulver
Flammepunkt:	 n/a
Tørstofindhold:	 n/a	
Flygtige	organiske	forbindelser:	 n/a

Tlf: +45 7442 6292
Fax: +45 7442 4786
Mobil: +45 4021 4787
info@nac-europe.com
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1 / 7 Smart Strip 1 HD

Sikkerhedsdatablad

Udstedelsesdato: 03-02-2015
Version: 01.00 / DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af  selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Smart Strip 1 HD

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoff et eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalede anvendelser: Malingfjerner. 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerh edsdatabladet
Leverandør: Dumond Chemicals, Inc.

83 General Warren Blvd.
Suite 190, Malvern
 PA 19355
USA 

1.4. Nødtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen) 

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
DPD-klassificering (Direktiv 
1999/45/EF):

 C;R35

CLP-klassificering (Forordning 
(EF) nr. 1272/2008):

Skin Corr. 1A;H314 Eye Dam. 1; H318    

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Forårsager alvorlig øjenskade.  

2.2. Mærkningselementer

Signalord: Fare

Indeholder: Natriumhydroxid

H-sætninger: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.(H314)

P-sætninger: Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.(P280-hø)
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden 
med vand.(P303/361/353)
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.(P310-a)
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338)
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Kode-nummer: 00-4 (1993)

2.3. Andre farer
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstof fer
3.2. Blandinger
Registrerings-
nummer

CAS/
EF-nummer

Stof DSD-klassificering (Direktiv 67/548/EØF)/
CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. 
1272/2008)

w/w% Note

.

.

.

.

1305-62-0
215-137-3
1310-73-2
215-185-5

Calciumhydroxid
.
Natriumhydroxid
.

Xi;R41
Eye Dam. 1;H318
C;R35
Skin Corr. 1A;H314

20-30
.
5-10
.

.

.

.

.

.

.
Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.  Fremkald ikke opkastning.  Ring 
omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. 

Hud: Fjern forurenet tøj.  Vask huden med vand. 

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og 
søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte  og forsinkede
Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko 
for alvorlig øjenskade med synstab.  Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer 
og ætssår ved hudkontakt.  Indtagelse kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. 
Smerter i mund, svælg og mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter 
og ætssår kan ses i og omkring munden. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særl ig behandling er nødvendig
Behandl symptomer.  Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende 

brand. 

Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk 
luft. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding 
af dampe og røggasser - søg frisk luft.  Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk 
beskyttelsesdragt. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personl ige værnemidler og nødprocedurer
For ikke-indsatspersonel: Stå i vindsiden/hold afstand til kilden.  Brug åndedrætsværn.  Brug handsker.  Brug 
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beskyttelsesbriller. 

For indsatspersonel: Udover ovenstående:  Kemikalieindsatsdragt svarende til EN 943-2 anbefales. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til 
egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud. 

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for værnemiddeltype.  Se punkt 13 for bortskaffelse. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.  Der skal være adgang til rindende vand 
og øjenskyller.  Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. 
Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med 
kodenummererede produkter ved anvendelse til bygningsarbejde. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder ev entuel uforenelighed
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, 
lægemidler o.lign.  Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. 
Må ikke opbevares sammen med følgende:  Syrer/  Organiske hallogenforbindelser / 
Nitromethan / Brandbare væsker / Metaller, f.eks. aluminium, tin, zink.  

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier:
Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger
Calciumhydroxid
Natriumhydroxid

5 mg/m3
2 mg/m3

E
L

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved 
nr. 986/2012.  At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007. 

Anmærkninger: E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi 
L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides.

Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til 
eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor. 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller.  Øjenværn skal følge EN 166. 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af hud:

Brug handsker.  Materialetype:  Nitrilgummi.  Handsker skal følge EN 374.  Gennembrudstiden 
er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. 

Personlige værnemidler, 
åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn.  Filtertype:  B.  P.  
Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145. 

Foranstaltninger til begrænsning af 
eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemisk e egenskaber
Tilstandsform: Pasta 
Farve: Hvid 
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Lugt: Lugtfri 
Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): Ingen data 
pH (koncentrat): 12 
Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data 
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

>100°C

Flammepunkt: Ikke relevant.  
Fordampningshastighed: Ingen data 
Antændelighed (fast stof, luftart): Ingen data 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data 
Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data 
Damptryk: Ingen data 
Dampmassefylde: Ingen data 
Relativ massefylde: 1,33
Opløselighed: Opløselighed i vand:  Fuldstændig 
Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

Ingen data 

Selvantændelsestemperatur: Ingen data 
Dekomponeringstemperatur: Ingen data 
Viskositet: Ingen data 
Eksplosive egenskaber: Ingen data 
Oxiderende egenskaber: Ingen data 

9.2. Andre oplysninger
Ingen. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Syrer/  Organiske hallogenforbindelser / Nitromethan / Brandbare 
væsker / Metaller, f.eks. aluminium, tin, zink.  

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte. 

10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen kendte. 

10.5. Materialer, der skal undgås
Syrer/  Organiske hallogenforbindelser / Nitromethan / Brandbare væsker / Metaller, f.eks. 
aluminium, tin, zink.  

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes:  
Kulmonoxid og kuldioxid. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet - oral: Indtagelse kan give ubehag.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for 

klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

1305-62-5:
LD50, oral, rotte: = 7340 mg/kg

1309-42-8:
LD50, oral, rotte: = 8500 mg/kg

Akut toksicitet - dermal: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

1310-73-2:
LD, dermal, kanin: = 1350 mg/kg
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Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Hudætsning/-irritation: Virker ætsende og giver brændende smerte, rødme, blærer og ætssår ved hudkontakt. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Øjenkontakt kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko 
for alvorlig øjenskade med synstab. 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Kræftfremkaldende egenskaber: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Enkel STOT-eksponering: Indånding af dampe/sprøjtetåger virker ætsende på de øvre luftveje.  Produktet er ikke 
klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Andre toksikologiske virkninger: Indtagelse kan fremkalde ætsninger i mund, spiserør og mavesæk. Smerter i mund, svælg og 
mave. Synkebesvær, ildebefindende og blodigt opkast. Brune pletter og ætssår kan ses i og 
omkring munden. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Akut toksicitet: 1305-62-0:
Fisk:
LC50,96h: Gambusia affinis: = 160 mg/l

1310-73-2:
Fisk:
LC50, 96h: Oncorhynchus myskiss: 45,4 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Forventes ikke at være biologisk nedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulering forventes ikke. 

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer. 

12.6. Andre negative virkninger
Ingen kendte. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale 
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affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. 

Affaldsgruppe: X 
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 03 03*  Uorganisk affald 
indeholdende farlige stoffer 

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 
Affaldsgruppe: H  
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter 
forurenet med farlige stoffer. 
   
Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. 

PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR/RID
14.1. UN-nummer 1824 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

Farenummer 80

Tunnelrestriktionskode: E

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

ADN
14.1. UN-nummer 1824

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

Transport i tankskibe: - 

IMDG
14.1. UN-nummer 1824

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.5. Miljøfarer Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). 

IMDG Code segregation group: - 

ICAO/IATA
14.1. UN-nummer 1824

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r) 8

14.4. Emballagegrupper II

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ingen. 
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14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL  73/78 og IBC-koden
Ikke relevant. 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter nr. 302/1993. 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for st offet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, su ndhed og miljø
Særlige bestemmelser:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 
år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 
STOT: Specific Target Organ Toxicity 

Metode til klassificering: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. 

R-sætninger: R35 Alvorlig ætsningsfare. 
R41 Risiko for alvorlig øjenskade. 

H-sætninger: H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 
 

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er 
baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om 
produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for 
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere 
ændringer. 

MPE/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 
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