Sikkerhedsdatablad Climo Polish
Sikkerhedsdatablad
Efter reglerne i miljø- og arbejdslovgivningen samt i EU-direktiv 93/112 af 10.12.93.
Varenavn :
nican© polish, climo© polish
Pr.Nummer
:
Mal-Kode :
1-1
Leverandør
:
NICAN A/S
			
Drejøvej 8, 9500 Hobro
			
Tlf. 98 51 10 66, Fax 98 51 10 26
1. Produktbeskrivelse. Anvendelse
Det ideelle plejemiddel til nican© møbler og climo© inventar, beregnet til pleje af såvel laminatmaterialer.
2. Sammensætning
Desificerende alkohol. Emulgator og fra naturen fineste, reneste spec.
Udvundne og beh. Olier, herunder arbejdsvenlige duftstoffer.
Isopropylakohol, CAS nr.:67-63-0 Klassifecering: XI, F: R11, R36, R67
3. Fareidentifikation
Er der tale om overfølsomhed og lokalet er lille, bør der skabes udluftning, hvis der skal arbejdes i en lang periode.
Indtagelse:		
Drik rigelig vand, ved fortsat ubehag, søg læge.
Hud:			
Skånsom. Vask hænderne med sæbe eller håndrens.
Øjnene:			
Skyl med vand, mindst 15 min. Ved fortsat irritation, søg læge.
Hud:			
Ved overfølsomhed, brug egnede handsker
4. Førstehjælp ved uheld
Indånding:		
I større mængder, ud i frisk luft
Indtagelse:		
Drik rigelig vand, ved fortsat ubehag, søg læge.
Øjnene :		
Skyl med rigelig vand, mindst 15 min. Ved fortsat ubehag, søg læge.
Forbrænding:		
Skyl med koldt vand, indtil behandlingen overtages af læge.
Hud:			
Vask hænder med vand, sæbe skånsom for huden.
5. Brandbekæmpelse
Bør fjernes fra ildstedet, da varen er antændelig. Kan være brandnærende.
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Slukkes med vand, pulver, sand eller skum.
7. Håndtering og opbevaring
Meget brandfarlig. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares et godt ventileret sted. Opbevares utilgængelig for børn, holdes fri fra
antændelseskilder. Rygning forbudt.
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Ved spreying over længere tid, hvor der ikke er udluftning, brug maske.
Rygning under arbejdet forbudt.
9. Fysiske og kemiske egenskaber
Flydende, klar uden farve, behagelig duft, desinficerende.
Flammepunkt:
Opløselighed:		
Kan sammenrystes med vand
10. Stabilitet
Stabil
11. Toksikologiske oplysninger
Ingen Syre
12. Miljøoplysninger
Menneske og materiale venlig.
13. Bortskaffelse
Bør IKKE kommes i afløb, strø sand, fej op derefter vask med vand og sæbe, store mængder spild og affald deponeres i egnede beholdere og
afleveres til kommunens affaldsplads.
Kemikalie affaldskort nr. 3.11 Kemikalieaffaldsgruppe: for kemikalie affald.
14. Transport
I en årrække, ingen problemer.
15. Mærkning/Regulering
Indeholder:		
Desinfiserende alkohol
R-Sætning:		
Meget brandfarlig. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbe			
Vares på godt ventileret sted.
			
Utilgændelig for børn.
S-Sætning:		
Holdes væk fra antændelseskilder.
			
Rygning forbudt.
16. Andre Oplysninger
Leveres i plastik flasker i flg. Størrelser 1 liter, 150 ml, 50 ml.
Varen er solgt i en lang årrække uden problemer, kun med rosende omtale, i såvel ind- som udland.
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