Sikkerhedsdatablad
Textil Protector spray
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer:
Udarbejdet den: 07-04-2010 / LFH

Leverandør:

Anvendelse: Til parasoldug, hynder m.v

WoodCare Denmark A/S
Tværvej 6
6640 Lunderskov
Tlf.: 99585600 Fax: 99585634
Nødtelefonnr.: 99585600
Nødtelefonen er åben mellem klokken 8 og 16.
Kontaktperson: Miljøafdelingen
E-mail: info@ttwoodcare

2. Fareidentifikation
Brandfarlig.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.
204-696-9
200-578-6
265-150-3
200-661-7

CAS nr.
124-38-9
64-17-5
64742-48-9
64742-82-1
67-63-0

Stoffer
Carbondioxid
Ethanol
Naphtha(råole)hydrogenbehandlet tung
naphta råolie hydroafsvovlet tung
Propan-2-ol

Klassificering
F;R11
R10 Xn; R65 R66
Xn; R65 R66
F;R11 Xi;R36 R67

w/w%
1-5
40-60
40-60
1-5
1-5

Note
1
1

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i
lungerne. Søg læge ved ubehag.
Hud
Vask huden med vand og sæbe.
Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager
behandlingen.
Øvrige oplysninger
Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.
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5. Brandbekæmpelse
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke
antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk
luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende
materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
Brandfareklasse og oplag
Brandfareklasse II-1, oplagsenhed 5 liter.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug
Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.
Åndedrætsværn
Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A.
Handsker og beskyttelsestøj
Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi,
Øjenværn
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Grænseværdier
Indholdsstoffer
Carbondioxid
Ethanol
Naphtha(råole)hydrogenbehandlet tung
Propan-2-ol

Grænseværdi
5000 ppm 9000 mg/m3
1000 ppm 1900 mg/m3
25 ppm
200 ppm 490 mg/m3

Anmærkninger
E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi
Kontrolmetoder
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Tilstandsform: Flydende
Farve: Klar
Lugt: Alkohol
Massefylde: - g/ml 0,8

Flammepunkt: -°C 24

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.
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11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding
Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give
hovedpine og beruselse.
Indtagelse
Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.
Hudkontakt
Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Øjenkontakt
Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

Langtidsvirkninger
Risiko for skader på nervesystem
Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. Miljøoplysninger
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning.

14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.
ADR: UN 1950 ; Aerosoler ; 2.1 ; ;
IMDG: UN 1950 ; Aerosoler ; 2.1 ;
Klassificeringskode: 5F Fareseddel ADR: 2.1 Farenummer:
Flammepunkt: 24°C Fareseddel IMDG: 2.1 IMDG EmS.:

15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse:
R-sætninger
Brandfarlig. (R10)
S-sætninger
Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)
Anden mærkning
Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke
når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - rygning
forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.
Anvendelsesbegrænsning
Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet
indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.
Krav om uddannelse
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
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16. Andre oplysninger
Øvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i
produktet.
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R10 Brandfarlig.
R11 Meget brandfarlig.
R36 Irriterer øjnene.
R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
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