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1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

Produkt information 

Handelsnavn : Froggy Opvask. til sart hud 500 ml 
identifikationsnummer : 61719 

 
Anvendelse af stoffet/det 
kemiske produkt 

: Rensevæske 

 
Firma : O. Kavli A/S 

Sydholmen 1-3 
2650  Hvidovre 

Telefon : +45 3677 3322 
Telefax : +45 3677 3346 
Nødtelefon :  
E-mail adresse 
Ansvarlig/udsteder 

: Produktsicherheit@werner-mertz.com 

 
2. FAREIDENTIFIKATION 

Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet 

Ikke et farligt stof eller præparat ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. 
 
3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 

Kemiske karakter : Vandig afspændingsopløsning. 
 

Farlige komponenter 

Kemisk betegnelse CAS-Nr. EF-Nr. / 
Registrerings

nummer 

Klassifikation Koncentration 
[%] 

Sodium Laureth Sulfate 
(INCI) 

68585-34-2  Xi; R38 
Xi; R41 
 

>= 10 - < 15 

Cocamidopropyl 
betaine (INCI) 

61789-40-0 263-058-8 Xi; R36 
 

>= 2 - < 5 

 
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 

 
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

Generelt råd : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger. 
 

Indånding : Søg frisk luft ved tilfældig indånding af støv eller dampe fra 
overophedning eller forbrænding. Søg læge ved vedvarende 
symptomer.  
 

Hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vaskes af med sæbe 
og rigeligt vand.  
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Øjenkontakt : Fjern kontaktlinser. Beskyt det ubeskadigede øje. Hold øjet 
vidt åbent under skylningen. Skyl straks med rigeligt vand, 
også under øjenlågene i mindst 15 minutter.  
 

Indtagelse : Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv ikke 
mælk eller alkoholiske drikkevarer. Giv aldrig en bevidstløs 
person noget gennem munden.  
 

 
5. BRANDBEKÆMPELSE 

Passende slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige 
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. 
 

Specifikke farer ved 
brandbekæmpelse 

: Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og 
vandløb.  
 

Særlige personlige 
værnemidler, der skal bæres 
af brandmandskabet 

: I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.  
 

Yderligere oplysninger : Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Det må ikke 
udledes til kloakafløb. Brand efterladenskaber og 
kontamineret brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til 
de lokale regler.  

 
6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin
ger 

: Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære 
kloaksystem.  
 

Metoder til oprydning : Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld). 
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.  
 

 
7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

Håndtering 

Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8. Ingen speciel 
håndteringsvejledning påkrævet. Bortskaffelse af skyllevand 
skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.  
 

Henvisning til brand- og 
eksplosionsbeskyttelse 

: Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.  
 

 
Opbevaring 

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret 
sted. Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.  
 

Anvisninger ved samlagring : Ingen særlige restriktioner ved opbevaring med andre 
produkter.  
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Andre oplysninger :  Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. Beskyt 
mod frost.  
 

 
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier 

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. 
 
Personlige værnemidler 

Beskyttelse af 
åndedrætsorganer 

: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.  
 

Beskyttelseaf hænder : Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller 
gentagende kontakt.  
 

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller  
 

Hud- og kropsbeskyttelse : Beskyttelsesdragt  
 

Hygiejniske foranstaltninger : Generel praksis for erhvervshygiejne.  
 

 
9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 

Udseende 

Form : væske  
 

Farve : hvid 
 

Lugt : karakteristisk 
 

 
Sikkerhedsdata 

Flammepunkt : ikke anvendelig 
 

pH  : ca. 5,5 
 

Massefylde : ca. 1,03 g/cm3 
 

Vandopløselighed : opløselig 
 

Viskositet, dynamisk : 700 - 1.200 mPa.s 
 

refraktionsindeks  : 16,5 °Brix 
 

 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Forhold, der skal undgås : Beskyt mod frost. 
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Termisk spaltning : ingen data tilgængelige 
 

Farlige reaktioner : Stabilitet:  
Ingen specielle nævneværdige farer. 
 

 
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

Hudirritation : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som 
irriterende på huden. 
 

Irriterer øjnene : Ifølge EUs klassificeringskriterier opfattes produktet ikke som 
irriterende på øjnene. 
 

Sensibilisering : ingen data tilgængelige 
 

Yderligere oplysninger : ingen data tilgængelige  
 

 
12. MILJØOPLYSNINGER 

Oplysninger om eliminering (persistens og nedbrydelighed) 
Biologisk nedbrydelighed : Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk 

nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om 
vaske- og rengøringsmidler.  

Yderligere information om økologi 

Yderligere økologisk 
information 

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.  
 

 
13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 

Produkt : Overskud og ikke genanvendelige opløsninger bør leveres til 
et anerkendt bortskaffelsesfirma. 
 

Forurenet emballage : Tøm for resterende indhold. Tomme beholdere skal tages til 
en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller 
bortskaffelse.  
 

Affaldsnr. : Europæisk Affalds Katalog 
200129 
Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke 
produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder 
skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de 
myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.  

 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

 
ADR/RID  
Ikke farlige stoffer 

 
IATA  
Ikke farlige stoffer 
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IMDG  
Ikke farlige stoffer 

 
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne. 
 

 
15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

Mærkning ifølge EF-Direktiver 

 

 
Yderligere oplysninger : Ikke et farligt stof eller præparat ifølge EF-direktiv 67/548/EØF 

eller 1999/45/EF. 
 

Særlig mærkning af visse 
præparater 

: Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af 
erhvervsmæssige brugere. 
 

 
Nationale forskrifter 

Kæmpe ulykke og fare 
lovgivning 

: 96/82/EC Opdater: 2003 
Direktiv 96/82/EF gælder ikke 
 

Flygtige organiske 
forbindelser (VOC) indhold 

: Procent flygtigt: 0,01 % 
0,54 g/l 
VOC indhold uden vand 
 

Flygtige organiske 
forbindelser (VOC) indhold 

: Procent flygtigt: 0,01 % 
0,08 g/l 
VOC-indhold gælder kun for overfladebehandlingsprodukter 
brugt på træoverflader 
 

 
16. ANDRE OPLYSNINGER 

Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3 

R36 Irriterer øjnene.  
R38 Irriterer huden.  
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.  

 
Yderligere oplysninger 

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og 
overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til 
sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke 
betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt 
angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre 
materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 
 
Kontaktperson : Produktudvikling / Produktsikkerhed 
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