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1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden: 

Produkt:  Systemrens M 

Anvendelse:  Vask og sterilisation 

Brug af produktet: For specifik anvendelse, se tilhørende tekniske produkt informationer eller 

kontakt leverandøren 

Leverandør: OCCO ApS 

 Stæremosen 42 

 3250 Gilleleje 

 Tlf: 70233080, Fax: 70233090 

 Mail: occo@occo.dk 

Tlf nr i nødstilfælde: Kontakt Giftinformationen på tlf. nr.: 82 12 12 12 (døgnåbent) 

 Se punkt 4 for førstehjælp 

 

1. Fareidentifikation 

 
Lokalirriterende 

Irriterer øjnene. 

Produktets mærkning bortfalder ved fortyndíng under 50% 

 

3.Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

Kemisk navn                     CAS nr % einecs Klassifikation 

(Ethylendioxy)methanol  3585-55-8 5-10 222-720-6 Xn 22 

      Xi,R36/37/38 

Modoficeret    it 1-5  Xi,RR41,R38  

polyethoxylatet alcohol 

Dipropylenglykolether  34590-94-8 1-5 252-104-2 ikke klassificeret 

Alkoholethoxylat  it 1.5  Xi,R41 

Alkoholethoxylat  it 1-5  N,R50 

Natriumpyrithione  3811-73-2 0,1-1 223-296-5 Xn,R20/21/22 

      Xi,R36/38 

      N,R50 

Den fulde ordlyd til R-sætninger, nævnt I punkt 3 findes i punkt 16. Arbejdstilsynets grænseværdier er 

nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige 

 

4.førstehjælp 

Øjenkontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med rigeligt vand indtil irritation ophører, 

og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg 

straks lægehjælp. 
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Hudkontakt Forurenet tøj og sko fjernes. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Brug 

ikke opløsningsmidler eller fortynder! 

Indånding Bring den tilskadekomne i frisk luft. Søg lægehjælp hvis der er vedvarende 

symptomer. 

Indtagelse Undgå opkast. Drik vand eller mælk i små slurke. Ved fortsat ubehag søges 

læge. 

 

5.Brandbekæmpelse 

Brandslukningsmidler retter sig efter omgivelserne. 

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet, kan 

indsatslederen kontakte kemikalieberedskabsvagten på tlf. nr. 45 90 60 00. (døgnåbent). 

 

6. forholdsregler overfor udslip ved uheld 

Undgå direkte kontakt med spildt produkt. Se punkt 8 om eksponeringskontrol/personlige værnemidler. 

Spild opsamles med jord, sand, kiselgur eller andet inert materiale. Spul efter med vand. 

 

7.håndtering og opbevaring 

Undgå kontakt med øjnene. Undgå indånding af dampe eller aerosoltåger. Undgå længerevarende kontakt 

med huden.  

Hold emballagen tæt tillukket, og opbevar den på et køligt velventileret sted. Beskyt mod frost. 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

Eksponeringskontrol: NA 

Åndedræt: Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt. Ved udlægning som aerosol, anbefales halvmaske 

med partikelfilter, filtertype P1. 

Hud:  Anvend bekyttelseshandsker ved længere vedvarende brug. Brug handsker af typen butylgummi. 

Kontakt handskeleverandøren for oplysninger om gennembrúdstid. 

Øjne: Undgå kontakt med øjnene. Anvend beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse. 

 

9. Fysisk kemiske egenskaber 

Fysisk tilstand: Flydende, gullig med aminlugt. 

Flammepunkt: >100 grader  

pH: 8,8 

Vægtfylde: >1 g/cm3 

Opløselighed: Blandbar med vand. 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Produktet er stabilt ved korrekt opbevaring. 

Der forventes ingen reaktivitet. 

Undgå høje temperaturer. 

Må ikke blandes med syrer. 
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11. toksikologiske oplysninger 

Kroniske langtidsvirkninger: Ingen kendte signifikante eller kritiske virkninger kendt. 

Øjne: Irriterer øjnene. 

Hud: Langvarig, gentagen kontakt kan affedte huden og føre til irritation eller dermatitis. 

Indånding: Indånding af dampe/aerosoler kan irritere slimhinderne. 

Indtagelse: kan forårsage diarrhoea. 

 

12. miljøoplysninger 

De indgående tensider er let nedbrydelige, baseret på deres iboende egenskaber.. 

Mobilitet: flydende. Blandbar med vand. 

Negative virkninger i miljøet: Produktet er ikke mærket som farligt. 

 

13, Forhold vedrørende affald 

Undgå udledning til ydre miljø. 

EAK kode: 070604, andre organiske opløsningsmidler, rengøringsmidler 

Særlig mærkning: Ingen specielle krav. 

Emballager med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. 

 

14. Transportoplyninger 

Produktet er hverken omfattet af ADR konventionen eller RID. 

 

15. oplysninger om lovmæssig regulering 

 
 lokalirriterende 

R36: Irriterer øjnene. 

S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 

S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsværn. 

 

Anvendelsesbegrænsning: Produktet må ikke anvendes af unger under den skolepligtige alder, dog mindst 

15 år. 
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16. Andre oplysninger:Kilder:  
Bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. 

Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter. 

Bekendtgørelse nr 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. 

Bekendtgørelse nr 619 af 27/06/2000 om affald. 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre. 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. 

At-Vejledning C.0.1 April 2005: Grænseværdier for stoffer og materialer 

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC i produkter til overfladebehandling og billakering. 

EU forordningen 1907/2006  (REACH) 

 

Fuld tekst til de i punkt 3 nævnte R-sætninger: 

R22: Farlig ved indtagelse. 

R20/21/22: Farlig ved indtagelse, ved hudkontakt og ved indtagelse. 

R41: Risiko for alvorlig øjenskade. 

R38: Irriterer huden. 

R36/38: Irriterer øjnene og huden. 

R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. 

R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand. 

 

Udarbejdet den 29-09-2010 af Occo ApS, Danmark 

Ændringer: ingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


