16 punkts leverandørbrugsanvisning
1. Identifikation af materialet:
Handelsnavn: Teater Clean 840
Forbehandlingsklude til forbehandling af patterne før malking.
Producent:
ALBAAD
Massuot Yitzhak 79858
ISRAEL

Forhandler:
BREEDnCARE Danmark ApS
Kystvejen 11, St. Anslet
6100 Haderslev
Danmark
Tlf. 8688 6375

2. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer
Produktet indeholder følgende ingredienser:
Kemisk karakter: Klude imprægneret med en alkoholisk opløsning
Farlige bestanddele: - Ethanol <10%
- D-gluconsyre, forbindelse med N <1%

3. Fareidentifikation
Sundhedspåvirkning: Teater Clean 840 forbehandlingsklude er ufarlige for mennesker og dyr
Klassificering af produktet: Ifølge EF-forordninger er produktet ikke klassificeret som et farligt

4. Førstehjælp
Hud:

Vask med vand og sæbe

Øjnene:

Skyl straks med rigelig vand, mens øjet holdes åbent. Ved øjenirritation søg læge

Indånding:

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag

Indtagelse:

Spørg en læge

5. Brandbekæmpelse
Passende slukningsmidler:
- Kulsyre (CO2)
- Vandspray
- Alkohol-skum
- Pulvere
Specifikke brandslukningsmetoder: Afkøl beholdere / udstyr udsat for varme, med vandspray.
Bortskaf ikke brandslukningsvand i miljøet.
Beskyttelse af brandmænd:
- Egnet indåndingsapparater
- Komplet beskyttelsestøj
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6. Forholdsregler ved udslip
Individuelle forholdsregler:
- Fjern alle antændelseskilder
- Der må ikke ryges
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
- Må ikke udledes til miljøet
- Må ikke udledes i afløb og vandløb
Metoder til oprydning:
- Genopretning: Genopret produktet ved mekaniske midler.
- Rensning / dekontaminering: Vask det forurenede område med store mængder vand.
- Bortskaffelse: Bortskaf forurenede materialer i overensstemmelse med gældende regler

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering:
Tekniske forholdsregler:
- Sørg for god ventilation i lokalet
Forholdsregler:
- Undgå kontakt med øjnene
- Forhindrer enhver kontakt med hot spots
Sikker Håndtering:
- Overhold instruktioner til brug
Opbevaring:
Opbevaringsbetingelser (anbefalede):
- Produktet kun uåbnet i original emballage
- På et køligt, tørt område
- På et godt ventileret område
- Ved temperaturer, der ikke overstiger 24 ° C
- Væk fra enhver kilde til antændelse
Uforenelige materialer:
- Oxiderende materialer
- Syre
Emballage materiale (anbefalede):
- PET/PE Laminat
- Polypropylen

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Hvis der er ventilation på stedet, er det ikke nødvendigt at bære åndedrætsværn
Vask altid hænder efter håndtering af produktet
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9. Fysiske og kemiske egenskaber
Produktets form:
Udseende:
pH
Lugt:
Flammepunkt (ºC):
Opløselighed i vand:

Fugtige klude
Hvid
Imprægneringslotion: 5,0-7,5
Ingen
55°C
Imprægneringslotion: Komplet

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet: Stabilt ved rumtemperatur og under normale anvendelsesbetingelser.
Forhold der skal undgås: Undgå høje temperaturer
Materialer der skal undgås:
Ethanol:
-

Oxiderende materialer
Svovlsyre
Salpetersyre

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved ufuldstændig forbrænding frigives kulilte (CO, CO2)

11. Toksikologiske egenskaber
Ingen særlig risiko, når det håndteres i overensstemmelse med god arbejdshygiejne praksis.

12. Miljøoplysninger
Ingen specifikke data. Må ikke udledes i miljøet.
Ethanol:
-

Yderst flygtige.

-

Let biologisk nedbrydelig

-

Ikke bioakkumulerbart

Produktet udgør ikke nogen risiko for vandmiljøet

13. Bortskaffelse
Affald fra produkt:
Destruktion / bortskaffelse: Bortskaffes på et godkendt affaldsdepot
Forurenet emballage:
Dekontaminering / rensning: Rens med vand
Destruktion / bortskaffelse: Genbrug efter rengøring eller bortskaffes på godkendt anlæg.
Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på en mulige eksistens af specifikke europæiske,
nationale eller lokale regler for bortskaffelse.

Udarbejdet 01/09 2015 (kkr)

14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR,
RID og IMDG.
Bemærk: Ovenstående regulerende bestemmelser er de, som gælder på datoen for offentliggørelsen
af dette ark. Såfremt der sker en regulering af transportregler for farligt materiale, vil det være tilrådeligt
at tjekke dette ark, hvis det er dateret for mere end 12 måneder siden.

15. Oplysninger om regulering
Klassificering :
Fareetiket på emballage: Ingen
R-sætninger: Ingen
S-sætninger: Ingen

16. Andre oplysninger
Anvendelsesbegrænsning: Dette produkt må ikke anvendes til anden brug end det, der nævnes i §1.
Produktet er kun beregnet til industriel og erhvervsmæssig brug.
Sikkerhedsdatablad er oprettet ved: (Ikke i en dansk version)
LISAM SERVICES - TELEGIS
6 rue des Boucheries F-60400 NOYON
www.reachelp.com
Sikkerhed Made Easy med www.lisam.com
Oplysningerne er baseret på vores viden om produkt på tidspunktet for offentliggørelsen. Det er givet i
god tro.
Brugerens opmærksomhed henledes på en mulige risiko, såfremt produktet bruges på anden måde end
den, der var hensigten.
Dette fritager ikke brugeren fra at kende produktet og alene påtage sig ansvaret for at træffe de
forholdsregler, der er gældende ved anvendelse af produktet.
Formålet med alle de obligatoriske regler, der er nævnt, er for at hjælpe brugeren til at opfylde sine
forpligtelser med hensyn til brugen af farlige produkter.
Ovennævnte informationer skal ikke betragtes som udtømmende og fritager ikke brugeren fra at sikre,
at andre forpligtelser, end de som er nævnt, kunne finde anvendelse, relateret til opbevaring og brug af
produktet, hvilket er eget ansvar.
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