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Sikker og eff ektiv           miljøvenlig
SMART	STRIP™	er	en	revolutionerende	malingsfj	erner,	som	er	sikker	at	
anvende	både	for	brugeren,	materialer	og	miljøet.	Den	indeholder	ikke	
methylenchlorid,	 er	 giftfri,	 ikke	 kræftfremkaldende	 og	 ikke	 ætsende.	
Denne	vandbaserede	malingsfj	erner	vil	eff	ektivt	fj	erne	op	til	15	lag	af	
næsten	enhver	belægning	(oliebaseret,	vandbaseret,	akryl,	lak,	uretha-
ner	-	selv	gammel	blyholdig	maling)	fra	enhver	udendørs	eller	indendørs	
overfl	ade	 (træ,	 mursten,	 sten,	 beton,	 gips,	 metal,	 plast,	 glas,	 glasfi	ber	
osv.).	SMART	STRIP	indeholder	ingen	fl	ygtige	organiske	forbindelser,	er	
lugtfri,	brugervenlig,	100%	biologisk	nedbrydelig	og	pH	neutral.	

Let påføring og fj ernelse
SMART	 STRIP™	 er	 en	 vandbaseret	 pasta,	 som	 let	 påføres	 med	 pensel,	
malerrulle	eller	konventionel	airless	sprøjte.	Lad	pastaen	sidde	på	over-
fl	aden	i	3-24	timer	afhængig	af	antallet	af	lag	og	typen	af	coating,	der	
skal	fj	ernes.	SMART	STRIP™	er	formuleret	til	at	forblive	våd	og	eff	ektiv	
over	 længere	 perioder	 og	 kræver	 ikke	 anvendelse	 af	 Dumond	 Lami-
nated	 Paper.	 Efter	 passende	 indvirkningstid	 fj	ernes	 pastaen	 og	 den	
blødgjorte/løftede	maling	med	en	skraber/spartel.	Eventuelt	resteren-
de	maling	kan	fj	ernes	med	en	fugtig	svamp	eller	en	højtryksrenser.	Det	
er	ikke	nødvendigt	at	neutralisere	den	afrensede	overfl	ade.

Når ydeevne og alsidighed tæller
SMART	STRIP™	er	ideel	til	en	bred	vifte	af	gør-det-selv	opgaver,	private,	
kommercielle	 og	 industrielle	 applikationer.	 Produktet	 forenkler	 arbej-
det	i	forbindelse	med	fj	ernelse	af	maling	og	leverer	top	ydelse	ved	fj	er-
nelse	af	en	bred	vifte	af	belægninger.	SMART	STRIP™	giver	brugerne	den	
smarte	løsning	på	selv	de	mest	vanskelige	projekter	i	forbindelse	med	
malingsfj	ernelse.	

Tlf: +45 7442 6292
Fax: +45 7442 4786
Mobil: +45 4021 4787
info@nac-europe.com
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1.  Produktbeskrivelse og anvendelse
  SMART	STRIP™	er	en	revolutionerende	malings-

fj	erner,	 som	 er	 sikker	 for	 brugeren,	 materialer	
og	 miljøet.	 Produktet	 er	 klassifi	ceret	 som	 ikke-
sundhedsfarligt,	er	pH	neutralt,	indeholder	ikke	
methylenchlorid,	ætsende	stoff	er,	fl	ygtige	orga-
niske	 forbindelser	 (VOC)	 og	 er	 100%	 biologisk	
nedbrydelig.	Denne	vandbaserede	malingsfj	er-
ner	er	ekstremt	eff	ektiv	 til	fj	ernelse	af	fl	ere	 lag	
bygnings-	og	kraftig	industrimaling	fra	praktisk	
talt	 samtlige	 typer	 inden-	 og	 udendørs	 over-
fl	ader	 –	 træ,	 mursten,	 metal,	 beton,	 sten,	 gips,	
glasfi	ber	 osv.	 SMART	 STRIP™	 er	 fremragende	
til	 fj	ernelse	 af	 blyholdig	 maling	 og	 til	 fj	ernelse	
af	båd-	og	skibsmaling	uden	at	beskadige	gel-
coaten.	SMART	STRIP™	er	fremragende	til	detal-
jerede,	udskårne	eller	støbte	overfl	ader.	SMART	
STRIP™	har	konsistens	som	en	pasta,	hvilket	gør	
den	 let	 at	 påføre	 med	 pensel,	 malerrulle	 eller	
konventionel	 airless	 sprøjte.	 SMART	 STRIP™	 er	
formuleret	til	at	forblive	våd	og	eff	ektiv	i	længe-
re	 tid	 uden	 anvendelse	 af	 Dumond	 Laminated	
Paper.	 (Dumond	 Laminated	 Paper	 kan	 købes	
separat	 ved	 behov).	 Indvirkningstiden	 vil	 vari-
ere	afhængig	af	typen	af	coating,	antallet	af	lag	
og	temperatur.		For	bedste	resultat,	lad	pastaen	
virke	natten	over	eller	længere.	Fjern	blødgjort/
løftet	 maling	 med	 en	 skraber,	 spartel,	 gum-
miskraber	 eller	 højtryksrenser.	 Den	 afrensede	
overfl	ade	rengøres	herefter	med	vand	eller	de-
natureret	 sprit	 for	 at	 fj	erne	 malingsrester.	 Lad	
overfl	aden	tørre,	før		den	genmales.

2. Egenskaber & fordele
	 	•	 	Sikker:	fremstillet	uden	methylenchlorid,	

ætsende	stoff	er,	NMP	eller	andre	giftige	
kemikalier.	Ikke-ætsende.

	 	•	 	E� ektiv: fj	erner	op	til	15	lag	bygnings-	og	
industriel	maling	fra	enhver	indendørs/uden-
dørs	overfl	ade	i	en	enkelt	proces.

	 	•	 	Miljøvenlig:	vandbaseret,	100%	biologisk	
nedbrydelig,	ingen	fl	ygtige	organiske	
forbindelser	(VOC),	pH	neutral;	afgiver	ingen	
TAPs	og	HAPs	(sundhedsskadelige	og	giftige	
luftforurenende	stoff	er);	ingen	skadelige	
lugte	eller	dampe.

	 	•	 	Enkelt:	Kræver	ikke	neutralisering	eller	an-
vendelse	af	Dumond	Laminated	Paper.

3. Begrænsninger
	 	For	at	opnå	de	bedste	resultater	bør	overfl	ade-

temperaturen	være	15°C	 -	35°C.	Produktet	kan	
anvendes	ned	til	2°C,	dog	reduceres	eff	ekten	og	
indvirkningstiden	øges.	

4. Testområde
	 	Forbered	 altid	 et	 testområde	 for	 hver	 over-

fl	ade-	 og	 malingstype	 forud	 for	 anvendelse.	
Se	 særskilt	 brochure	 vedr.	 testinstruktioner.	 En	
forudgående	 test	 før	 projektet	 igangsættes	 er	
den	bedste	måde	at	sikre	produktets	egnethed.	
Dette	vil	også	hjælpe	brugeren	til	at	fi	nde	ud	af,	
hvordan	 produktet	 anvendes,	 i	 hvilken	 lagtyk-
kelse	pastaen	skal	påføres	og	den	indvirknings-
tid,	der	kræves	for	at	gennemføre	projektet.	

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

handlet,	 herunder	 tilstødende	 overfl	ader,	 hvor	
stænk	 kan	 forekomme.	 Polyethylen	 (plastfolie)	
eller	 Dumond	 Catch-N-Cover	 (mikrofi	ltrerende	
membran)	 skaber	 en	 eff	ektiv	 barriere.	 Planter	
og	lign.	bør	afdækkes.	

	 	BEMÆRK:	 SMART	 STRIP™	 vil	 ikke	 påvirke	 glas,	
aluminium	eller	plastoverfl	ader.

6. Anvendelse & dækkeevne
	 	Ved	anvendelse	af	pensel,	malerrulle	eller	airless	

sprøjte	 påføres	 et	 lag	 på	 omkring	 3-6	 mm	 (se	
resultatet	på	testfl	aden)	afhængig	af	alder,	om-
givelsestemperatur,	 antallet	 af	 lag	 og	 typen	 af	
maling,	der	skal	fj	ernes.		Lad	produktet	virke	på	
overfl	aden	i	6-24	timer.	Airless	sprøjtning	er	den	
mest	omkostningseff	ektive	måde	at	påføre	pro-
duktet.	 Begynd	 altid	 med	 den	 laveste	 trykind-
stilling	og	opbyg	langsomt	tryk,	indtil	et	passen-
de	spraymønster	er	opnået.	SMART	STRIP™	kan	
påføres	ved	hjælp	af	en	kraftig	airless	malings-
sprøjte	med	en	dyseboring	på	0,021”	(0,53mm)	
-	0,025”	(0,64mm).	Sørg	for	at	fj	erne	både	pistol-	
og	manifold	fi	ltrene	fra	enheden,	før	du	sprøjter,	
da	de	kan	tilstoppe	under	påføringen.		Når	man	
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ønsker	 at	 opbygge	 et	 tykkere	 lag	 malingsfj	er-
ner	anbefales	to	separate	påføringer.	Påfør	først	
et	 tyndt	 lag	 og	 lad	 det	 virke	 i	 ca.	 30	 minutter.	
Derefter	påføres	et	nyt	 lag	for	at	opbygge	den	
ønskede	 fi	lmtykkelse.	 SMART	 STRIP™	 giver	 en	
gennemsnitlig	spredning	på	1,1		m2	per	liter	v.	3	
mm	lagtykkelse,	resultatet	kan	variere.

	 	Fjernelse:	Fjern	blødgjort/løftet	maling	med	en	
skraber,	 spartel,	 gummiskraber	 eller	 højtryks-
renser.	 Fjern	 eventuelle	 rester	 vha.	 en	 stiv	 ny-
lonbørste.	Vær	specielt	opmærksom	på	spalter,	
fordybninger	 og	 revner.	 Skyl	 omhyggeligt	 for	
at	 fj	erne	 alle	 rester.	 Udvendige	 overfl	ader	 ren-
ses	grundigt	med	en	højtryksrenser.	Indvendige	
overfl	ader	renses	med	håndsprøjte/tryksprøjte,	
svamp	med	rent	vand	eller	denatureret	sprit	for	
at	fj	erne	malingsrester.

	 	Rengøring:	Saml	malingsfj	erner	og	malingrester	
i	 plastposer	 og	 bortskaf	 i	 overensstemmelse	
med	 de	 lokale	 bestemmelser.	 Fjernet	 maling/
malingfj	erner	 må	 ikke	 indsamles	 eller	 opbeva-
res	 i	metalbeholdere.	Rens	airless	sprøjten	ved	
at	 lade	 vand	 eller	 denatureret	 sprit	 løbe	 gen-
nem	apparatet	umiddelbart	efter	påføringen	er	
afsluttet.	Lad	overfl	aden	tørre	grundigt,	før	der	
genmales.	

7. Sundhed og sikkerhedskrav
	 	Må	 ikke	 indtages.	 Selvom	 SMART	 STRIP™	 er	

formuleret	til	at	være	sikker	for	brugeren,	over-
fl	aden	 og	 miljøet,	 bør	 de	 gældende	 sikker-
hedsprocedurer	 altid	 følges.	 Der	 henvises	 til	
sikkerhedsdatabladet,	som	giver	vigtig	informa-
tion	om	sundhed/sikkerhed	før	anvendelse.	

	 	BEMÆRK:	 I	 tilfælde	 af	 kontakt	 med	 hud	 eller	
øjne,	 skylles	 grundigt	 med	 vand.	 Ved	 vedva-
rende	 irritationen,	 søg	 lægehjælp.	 Opbevares	
utilgængeligt	for	børn.

8. 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.	

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

spørgsmål	og	give	de	produktspecifi	kke	oplys-
ninger,	der	kræves	af	arkitekter,	indkøbere,	mil-
jøsaneringsfi	rmaer,	malerfi	rmaer,	entreprenører	
og	ejendomsselskaber	m.v.	

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

Datablad

TEKNISKE DATA
Form: Pasta
Vægt pr. liter: 1,1 kg
Flammepunkt: Intet
Tørsto� ndhold: 58.0
Flygtige organiske forbindelser (VOC):    0
Lugt: Neutral
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DÆKKEEVNE
Dækkeevne v. 3 mm: 
pr. liter = ca. 1,1 m2

Dækkeevne v. 3 mm: 
19 liter = ca. 21 m2

00 - 1Kodenr. 1993



•	 Anvend	en	airless	sprøjte,	der	kan	pumpe	ca	2,85	liter	per	minut	eller	mere.

•	 1/4”	slange	vil	fungere,	men	en	3/8”	slange	vil	reducere	belastningen	på	sprøjten.

•	 Fjern	alle	filtre	og	sænk	trykket.

•	 0,021”	(0,53mm)	-	0,025”	(0,64	mm)	dyseboring	anbefales.

•	 	Hold	en	spand	rent	vand	parat,	da	det	kan	være	nødvendigt	at	skylle	pumpen	
jævnligt	på	varme	dage	for	at	undgå	overbelastning	og	deraf	følgende		
manglende	evne	til	at	opbygge	tryk.

•	 	Påfør	Smart	Strip	nedefra	og	op	i	en	lagtykkelse	på	ca.	3-6	mm		
(dækkeevnen	bør	være	1,1m2/liter	v.	3	mm	lagtykkelse).

•	 	Lad	produktet	virke	på	overfladen	i	6-24	timer		
(lav	en	testflade	for	at	fastlægge	den	krævede	indvirkningstid).

•	 	Ved	anvendelse	på	varme	dage	og/eller	i	direkte	sollys,	kan	produktet	begynde	at	
tørre	op	før	fjernelse.	Påfør	da	endnu	et	lag	omkring	45	minutter	inden	produktet	
fjernes	for	at	opbløde	det	oprindelige	lag.

•	 	Fjern	laget	og	afslut	med	en	grundig	afvaskning,	evt.	højtryksrenser,	af	overfladen	
fra	top	til	bund.	

•	 	Efterlad	ikke	Smart	Strip	i	sprøjten	natten	over.	Skyl	sprøjten	og	slangen	grundigt	
hver	dag	og	afslut	med	varmt	vand.

AIRLESS SPECIFIKATIONER

Avanceret malingsfjerner
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Sikkerhedsdatablad

Udstedelsesdato: 05-02-2015
Version: 01.00 / DNK

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

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):

Xn;R20/22

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

Acute tox. 4;H302/332    

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

Væsentligste skadevirkninger: Farlig ved indtagelse eller indånding.  
Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

2.2. Mærkningselementer

Signalord: Advarsel

Indeholder: Benzylalkohol

H-sætninger: Farlig ved indtagelse eller indånding.(H302/332)

P-sætninger: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.(P101)
Opbevares utilgængeligt for børn.(P102)
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.(P270)

Kode-nummer: 00-1 (1993)
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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

.

.

.

.

100-51-6
202-859-9
13463-67-7
236-675-5

Benzylalkohol
.
Titandioxid
.

Xn;R20/22
Acute Tox. 4 ;H332 Acute Tox. 4;H302
-
-

30-50
.
1-5
.

1
.
13
.

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 
13) Stoffet har en national grænseværdi. 

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.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Hud: Fjern forurenet tøj.  Vask huden med vand og sæbe.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle 
kontaktlinser. Søg læge. 

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

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte  og forsinkede
Farlig ved indtagelse. Farlig ved indånding. Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

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
Ved brand spaltes produktet og følgende farlige luftarter kan dannes:  Kulmonoxid og kuldioxid. 

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, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig. 

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 

beskyttelsesbriller. 

For indsatspersonel: Udover ovenstående:  Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 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
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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 og helst udendørs.  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:  Stærke syrer/  Stærke baser/  Stærke oxidationsmidler/  Stærke 
reduktionsmidler. 

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier:
Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger
Titandioxid 6 mg/m3 1

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: 1) Beregnet som : Titan

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 ved risiko for stænk i øjnene.  Øjenværn skal følge EN 166. 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af hud:

Handsker af plast eller gummi anbefales. 

Personlige værnemidler, 
åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Åndedrætsværnet skal være 
luftforsynet, da produktet indeholder lavtkogende væsker som adsorberes dårligt på kulfiltre.  
Filtertype:  AX.  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: Væske 
Farve: Hvid 
Lugt: Ingen data 
Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): Ingen data 
pH (koncentrat): 6 
Smeltepunkt/frysepunkt: -15°
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

96°C

Flammepunkt: Ingen data  
Fordampningshastighed: <1
Antændelighed (fast stof, luftart): Ingen data 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data 
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Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data 
Damptryk: 0,1 mmHg (30°C)
Dampmassefylde: 3-4
Relativ massefylde: 1,26
Opløselighed: Opløselighed i vand:  Delvis opløselig 
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: Stærke syrer/  Stærke baser/  Stærke oxidationsmidler/  Stærke 
reduktionsmidler. 

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
Stærke syrer/  Stærke baser/  Stærke oxidationsmidler/  Stærke reduktionsmidler. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Kulmonoxid og kuldioxid/  Nitrøse gasser. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet - oral: Farlig ved indtagelse. 

100-51-6
LD50, oral, rotte: 1230 mg/ kg

13463-67-7:
LD50, oral, rotte: > 10.000 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. 

100-51-6:
LD50, dermal, kanin: 2000 mg/kg

Akut toksicitet - indånding: Farlig ved indånding. 

100-51-6:
LC50, inhallering, rotte, 4h: 8,8 mg/l

Hudætsning/-irritation: Kan virke let irriterende.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kan fremkalde irritation af øjet.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger 
ikke. 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 
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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: 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: Ingen kendte. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet

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

Akut toksicitet: 100-51-6:
Fisk
LC50, 96h: Lepomis macrochirus: 10 mg/l
Krebs:
EC50, 48h: Daphnia ambigua: 23 mg/l
Alger:
EC50, 3h: Anabaena variabilis: 35 mg/l
Microorganismer:
EC50, 5 min: Artsnavn ikke angivet: 50,mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Forventes at være biologisk nedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulering forventes ikke. 

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke på alle stoffer. 

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

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

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale 
affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. 
 
Affaldsgruppe: H
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 08*  Kasserede organiske 
kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer 

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 
Affaldsgruppe: H  
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter 
forurenet med farlige stoffer. 
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PUNKT 14: Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer - 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

-

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.5. Miljøfarer -

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
-

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL  73/78 og IBC-koden
-

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: Ingen. 

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: R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. 
R35 Alvorlig ætsningsfare. 

H-sætninger: H302 Farlig ved indtagelse. 
H302/332 Farlig ved indtagelse eller indånding. 
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H332 Farlig ved indånding. 

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 

Toxido®) 

 


