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SIKKERHEDSDATABLAD
Basta Sprinkler Ruderens konc.

1.   IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Handelsnavn Basta Sprinkler Ruderens konc.

Varenr. 4983254

Anvendelse Sprinklervæskekoncentrat/ruderens. Fortyndes med vand 1:100.

Leverandør Hall Miba A/S

Lundtoftegaardsvej 95

DK-2800 Kgs. Lyngby

Denmark

+4545881882

+4545873874

jan.duelund@hallmiba.com

www.hallmiba.com

Kontaktperson Jan Duelund

*Nødtelefon(er) Tlf: 45 26 33 33 

Beredsskabsstyrelsens kemikalievagt: +45 45 90 60 00

2.   SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn EF-nr. CAS-nr. Indhold Faresymbol R-sætninger

Alkylglycolethersulfat C12-C14 500-234-8 68891-38-3 1-5 % Xi R-38, 41

2-propanol 200-661-7 67-63-0 1-5 % Xi ,F R-11, 36, 67

Ordlyden af de anvendte R-sætninger findes i sektion 16

*Kommentarer blanding Produktet er/indeholder flygtige stoffer/organiske opløsningsmidler.

3.   FAREIDENTIFIKATION

Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ.

4.   FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

*Indånding Frisk luft. Kontakt læge, hvis symptomer opstår.

*Indtagelse Skyl munden grundigt. Drik rigelig med vand. Søg læge hvis gener vedvarer.

Hud Vask straks huden med sæbe og vand.

Øjne Skyl straks med meget vand. Søg læge.

5.   BRANDBEKÆMPELSE

*Slukningsmidler Alle kendte typer. Brug ikke: Hård vandstråle.

*Farlige forbrændingsprodukter Ingen specifikke farlige forbrændingsprodukter angivet.

*Forholdsregler ved brand Brandpersonel der udsættes for forbrænningsgasser/ spaltningsprodukter, anbefales 

at bruge åndedrætsværn .

6.   FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD
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*Personlige værnemidler Undgå kontakt med hud og øjne.

*Miljøbeskyttelse Undgå forurening af vandressourcer og kloak.

Oprensningsmetoder Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.

7.   HÅNDTERING OG OPBEVARING

*Forholdsregler ved brug Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Undgå hyppig eller vedvarende hudkontakt.

*Forholdsregler ved oplagring Opbevares i lukkede beholdere på et køligt, tørt og velventileret sted. Lagres frostfrit.

8.   EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Emnenavn CAS-nr. Reference GV (Gns. 

8t.eksp.)

Loftværdi 15 

min.

Dato

2-propanol 67-63-0 GV. 200 ppm,H

*Beskyttelsesudstyr

*Procesforhold Brug proceskontrol for ikke at overskride ´Administrative normer for forurening i 

arbejdsmiljøet´. 

Etabler øjenskyllestation nær arbejdsstedet.

*Ventilationsforhold Sørg for god ventilation.

*Åndedrætsværn Ingen specielle anbefalinger, men hvis luftforureningskoncentrationen overstiger 

Arbejdstilsynets grænseværdi skal åndedrætsværn benyttes.

*Beskyttelseshandsker Brug egnede beskyttelseshandsker ved risiko for længerevarende eller gentagen 

hudkontakt.

*Øjenbeskyttelse Brug godkendte beskyttelsesbriller.

*Hygiejniske rutiner Sørg for god hygiejne. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, 

rygning og toiletbesøg.

9.   FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

*Form/konsistens Væske

Farve Klar eller Svagt Orange

Lugt Frugtagtig

Opløselighed Letopløseligt i vand.

Densitet (g/ml)  1,234 Temperatur (° C): 20

pH, fortynding  9 Koncentration (%_M): -

Lugtgrænse  50.00 ppm

10.   STABILITET OG REAKTIVITET

*Stabilitet Almindeligvis stabilt.

*Farlige nedbrydningsprodukter Ingen nedbrydningsprodukter ved tilsigtet anvendelse.

11.   TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

*Indånding Dampene kan i høje koncentrationer irritere luftvejene og føre til hovedpine, træthed, 

kvalme og opkast.

*Indtagelse Kan fremkalde ubehag ved indtagelse.

*Hudkontakt Affedter huden, men medfører ikke irritation.
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*Øjne Ubehag. Høje koncentrationer kan medføre: Irritation, svie, ætsning, tåreflåd, uklart syn 

ved stænk i øjnene.

Sundhedsfare  Affedter huden, men medfører ikke irritation. Dampe og stænk kan medføre irritation i 

øjnene.

*Medicinske symptomer Gentagen eller længerevarende udsættelse: Depression af centralnervesystemet.

12.   MILJØOPLYSNINGER

*Økotoksicitet På baggrund af oplysninger fra producenten er produktet ikke mærkningspligtigt.

13.   BORTSKAFFELSE

Behandlingsmetoder Afleveres til destruktion via kommunal modtagestation.

14.   TRANSPORTOPLYSNINGER

Generelt Anses ikke for farligt gods iht. ADR/RID/IMDG

15.   OPLYSNINGER OM REGULERING

  Sundhedsfare: Vurderet ikke klassificeringspligtig.

Sikkerhedssætninger S-2 Opbevares utilgængeligt for børn.

*Nationale regler EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 af 31. 

marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler:

 Anionisk tensid < 5% , Nonionisk tensid < 5% , Fosfat 15-30% , EDTA < 5%, parfume 

< 0,1% .

*Anvendelsesbegrænsninger Ingen krav til særlig uddannelse, men de personer, der håndterer materialet, skal 

være fortrolige med dets farlige egenskaber og de nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger.

*Kemikalieaffaldsgruppe B Pumpbart, halogen- eller svovlholdigt, organisk-kemisk affald, herunder 

halogenholdigt olieaffald.

*Kemikalieaffaldskort 1. 11 VASKE- OG RENGØRINGSMIDDELAFFALD FRA VASKE- OG 

RENGØRINGSMIDDELFREMSTILLING, der f. eks. kan indeholde alkaliphosphater, 

-carbonater, -hydroxider og natriumhypochlorit.

16.   ANDRE OPLYSNINGER

Forklaringer til R-sætninger i afsnit 2 R-38 Irriterer huden. 

R-41 Risiko for alvorlig øjenskade. 

R-11 Meget brandfarlig. 

R-36 Irriterer øjnene. 

R-67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

* Oplysninger, der er revideret siden sidste version af Sikkerhedsdatabladet

*Revisionsbemærkning Denne leverandørbrugsanvisning er opdateret til 2001/58/EF status.

*Udarbejdet af: BD

*Revisionsdato: 2006-09-28

Revisionsnr.: 1.04

*Revisionsnr. / erstatter 

Sikkerhedsdatablad af dato:

2001-04-17

Forbehold om ansvar. Denne information er baseret på vores nuværende viden og drejer sig om produktet i 

den tilstand, det er leveret. Meningen er at beskrive produktet ud fra sikkerhedskrav og 

er ikke ment som garanti for specielle egenskaber.

Trykningsdato: 2007-07-05
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