
Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af
samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

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

1.1. Produktidentifikator

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

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.4. Nødtelefon

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

SIKKERHEDSDATABLAD

LifeClean Disinfectant

16.08.2018

LifeClean Disinfectant

Pr. nummer: 2447608.

Desinfektionsmiddel.

PLS Produkter AB (MultiClient)

Fjärrvämevägen 2

Fjärrvärmevägen 2

S-54102

SKÖVDE

Sverige

0046 500382080

info@pls.nu

www.pls.nu

Anders Larsson

Telefon: 82 12 12 12
Beskrivelse: Giftlinjen

Udgivet dato

Kemikaliets navn

Synonymer

Anvendelse af stoffet eller
præparatet

Firmanavn

Kontoradresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-mail

Web-adresse

Kontaktperson

Nødtelefon
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2.2. Mærkningselementer

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold
Klordioxid CAS-nr.: 10049-04-4

EF-nr.: 233-162-8
Indeksnr.: 017-026-01-0

Acute tox. 3; H301
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400

< 0,2 vikt%

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Klordioxid < 0,2 vikt%

Nej

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Stænk i øjnene kan medføre rødme og irritation.

Ikke-klassificeret vPvB-stof.

Ingen anbefaling.

Der er ingen anbefalinger, men førstehjælp kan være nødvendig ved utilsigtet
eksponering, indånding eller indtagelse af dette kemikalie. I tvivlstilfælde: SKAF
ØJEBLIKKELIG LÆGEHJÆLP!

Frisk luft og hvile.

Skyl med vand.

Skyl straks med rigelige mængder vand. Søg læge ved vedvarende gener.

Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg læge, hvis en større
mængde er indtaget.

Ingen anbefaling.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Sammensætning på etiket-
ten
Børnesikrede lukninger

PBT / vPvB

Sundhedsmæssige
virkninger
Miljøeffekt

Beskrivelse af blandingen

Generelt

Indånding

Hudkontakt

Øjenkontakt

Indtagelse

Anbefalet personlige værne-
midler til personer som giver
førstehjælp

Akutte symptomer og
virkninger
Forsinkede symptomer og
virkninger
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5.1. Slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3. Anvisninger for brandmandskab

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og
nødprocedurer

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

6.4. Henvisning til andre punkter

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Betingelser for sikker opbevaring

Ved brandslukning anvendes skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

Produktet er ikke brandfarligt.

Kan udvikle meget giftige eller ætsende dampe ved ophedning.

Anvend åndedrætsværn.

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

Undgå kontakt med øjnene. Brug beskyttelseshandsker og ved risiko for stænk, også
-briller/ansigtsskærm.

Stands lækagen, hvis dette er sikkert.

Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

Udslip af større mængder til afløb skal undgås.

Mindre spild kan opløses/fortyndes med vand og ledes til kloak. Større mængder bør
ikke skylles i kloakafløb men fjernes med sugende materiale.

Undgå kontakt med øjnene.

Se den påtrykte holdbarhedsdato. Opbevares køligt og væk fra direkte sollys. Ved
opbevaring ved rumtemperatur og i original karton; 9 måneder.
Ved opbevaring i køleskab (under 8° C); 12 måneder. Efter åbning; 4 uger. Opbevar
kun
i original indpakning.

Egnede slukningsmidler

Brand- og eksplosionsfare

Farlige forbrændingsproduk-
ter

Personlige værnemidler

Generelle tiltag

Sikkerhedsforanstaltninger
til beskyttelse af personer

Nødprocedurer

For indsatspersonel

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Metoder til oprensning

Håndtering

Opbevaring
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7.3. Særlige anvendelser

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år
Klordioxid CAS-nr.: 10049-04-4 8 t. grænseværdi: 0,1 ppm

8 t. grænseværdi: 0,3 mg/
m³
Begræns kort tid værdi
Værdi: 0,3 ppm
Begræns kort tid værdi
Værdi: 0,8 mg/m³

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontrol

Sikkerhedsskilte

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Ikke bestemt.

Ingen anbefaling.

Ingen anbefaling.

Mobil.

Farveløs til lysegul

Chlor.

Status: I leveringstilstand
Værdi: ~ 2

Værdi: 0 °C

Værdi: 0 °C

Værdi: 100 °C

Bemærkninger: Ikke bestemt.

Bemærkninger: Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

Lagerstabilitet

Resumé af risikostyrings-
foranstaltninger, mennesker
Resumé af risikostyrings-
foranstaltninger, miljø

Tilstandsform

Farve

Lugt

pH

Smeltepunkt / smeltepunk-
tsinterval
Frysepunkt

Kogepunkt/kogepunktsinter-
val
Flammepunkt

Fordampningshastighed

Antændelighed (fast stof,
gas)
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9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold der skal undgås

10.5. Materialer, der skal undgås

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information

Andre oplysninger om sundhedsfare

Bemærkninger: Ikke relevant.

Værdi: 0,01 kPa

Bemærkninger: Ikke bestemt.

Værdi: 1 g/cm³

Bemærkninger: Opløseligt i vand.

Bemærkninger: Ikke relevant.

Bemærkninger: Ikke bestemt.

Bemærkninger: Ikke bestemt.

Bemærkninger: Ikke bestemt.

Inte relevant.

Ikke relevant.

Ingen anbefaling.

Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Undgå kontakt med oxidations- og
reduktionsmidler. Svavelföreningar.

Ingen anbefaling.

Ingen anbefaling.

Ingen anbefaling.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ingen anbefaling.

Eksplosionsgrænse

Damptryk

Dampmassefylde

Massefylde

Opløselighed

Fordelingskoefficient: n-oc-
tanol/vand
Selvantændelsestemperatur

Nedbrydelsestemperatur

Viskositet

Eksplosive egenskaber

Oxiderende egenskaber

Risiko for farlige reaktioner

Forhold der skal undgås

Farlige nedbrydningsproduk-
ter

Indånding

Hudkontakt

Øjenkontakt

Indtagelse
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Symptomer for eksponering

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

12.2. Persistens og nedbrydelighed

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke sensibiliserende.

Ingen kendte kroniske eller akutte sundhedsfarer.

Ingen kendte kroniske eller akutte sundhedsfarer.

Ingen kendte kroniske eller akutte sundhedsfarer.

Kvalme, opkastning.

Gentagen eller langvarig kontakt medfører udtørring.

Ingen anbefaling.

Stænk kan medføre irritation.

Klordioxid

Toksicitet typen: Akut
Værdi: 0,02 mg/l
Effektiv dosiskoncentration : LC50
Testvarighed: 96 time(r)
Art: Pimephales promelas

Klordioxid

Toksicitet typen: Akut
Værdi: 1,31 mg/l
Effektiv dosiskoncentration : IC50
Testvarighed: 72 time(r)

Klordioxid

Toksicitet typen: Akut
Værdi: 1,8 mg/l
Effektiv dosiskoncentration : EC50
Testvarighed: 48 time(r)
Art: Daphnia pulex

Bioakkumulering: Forventes ikke at være bioakkumulerbar.

Data mangler.

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Sensibilisering

Mutagenitet

Carcinogenicitet

Reproduktionstoksicitet

I tilfælde af indtagelse

I tilfælde af kontakt med hu-
den
I tilfælde af indånding

I tilfælde af øjenkontakt

Komponent

Akut akvatisk, fisk

Komponent

Akut akvatisk, alge

Komponent

Akut akvatisk, dafnie

Bioakkumulationspotentiale

Mobilitet

PBT-vurdering resultater
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12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

14.2. UN-forsendelsesbetgnelse

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

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

ADR/RID – Andre oplysninger

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

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

Ingen anbefaling.

Genvindes og genbruges eller recirkuleres, hvis det er praktisk muligt. Små mængder
kan skylles i afløbet med rigeligt vand. Store mængder skal sendes til destruktion på
godkendt anlæg.

EAK-kode nr.: 200129 Detergenter indeholdende farlige stoffer

EAK-kode nr.: 150102 Plastemballage
Klassificeret som farligt affald: Nej

Nej

Ikke relevant.

Ingen anbefaling.

33

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om
vaske- og rengøringsmidler. Præparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk
nedbrydelighed i henhold til Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og
rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes
kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra
eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler. Europaparlamentets

Miljøoplysninger, konklusion

Foreskriv passende metoder
til bortskaffelse

EAK-kode nr.

EWL Emballage

Farligt gods

Bemærkninger

Særlige forsigtighedsregler
for brugeren

Farenr.

EU direktiv
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15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

och rådets förordning (EU) nr 528/2012.

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 med ændringer.

Ja

Nej

. Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006
om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv
1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens
forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens
direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med ændringer.
Avfallsförordningen (2011:927). Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24.
november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af
kemiske stoffer og produkter. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3)
om bekämpningsmedel.

Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevarestyrelsen under journalnummer
2016-29-7105-00225.

Nej

Nej

Nej

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse
på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes
under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret
på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i
kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.

H301 Giftig ved indtagelse.
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Vedrørende anvendelsesbegrænsninger, se punkt 15. Brugeren skal være instrueret i
arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.
Produkten testad och godkänd enligt EN 1500.

Ny utgåva enligt Förordning (EU) 453/2010 angående säkerhetsdatablad. ingen
ändring avseende klassificering.

Erik Persson Version .1

1

Anden mærkeinformation

Biocider

Nanomateriale

Henvisninger (love /
forskrifter)
Love og regulativer

Bemærkninger

Kemikaliesikkerhedsvurdering
er gennemført
CSR kræves

Eksponeringsscenarier for
blandingen

Leverandørens an-
mærkninger

Liste over relevante H-sæt-
ninger (afsnit 2 og 3).

Yderligere oplysninger

Informationer der er tilføjet,
slettet eller ændret

Revision ansvarlig

Version
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