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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Maschinenreiniger_311926, 311929_Rengøringsmiddel

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Rengøringsmiddel

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent

PMS Thomin GmbHVirksomhed:

Meckesheimer Str. 7/1Gade:

D-74939 ZuzenhausenBy:

Telefon: +49(0)6226-7893300 Telefax:+49(0)6226-7893399

E-mail: info@pms-serviceprodukte.de

www.pms-serviceprodukte.deInternet:

Frau Baschleben-Thomin

+49(0)6226-7893366

info@pms-serviceprodukte.de

während der Arbeitszeit erreichbar

Informationsgivende afdeling:

Leverandør

Virksomhed: BSH Hausgeräte Service GmbH

Gade: Carl-Wery-Str. 34

By: D-81739 München

Telefon: Telefax:+49 (0)89 20355777 (24h) +49 (0)89 20355744 (24h)

E-mail: spareparts@bshg.com

Informationsgivende afdeling: Herr Zobel

+49(0)89-4590-3813

MCW-KDT-Gefahrstoffe@bshg.com

während der Arbeitszeit erreichbar

1.4. Nødtelefon: Giftnotrufnummer: +49(0)160-92250872 (24 h erreichbar)

auskunft24@t-online.de

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farekategorier:

Hudætsning/-irritation: Skin Irrit. 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Dam. 1

Risikosætninger:

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Klassificering:

2.2. Mærkningselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
natriumsilikat

natriumpercarbonat

Signalord: Fare
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Piktogrammer:

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Faresætninger

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Sikkerhedssætninger

Øvrige råd

Mærkning af indholdsstoffer iflg. bekendtgørelse EF nr. 648/2004, bilag 7: 

5-15% iltbaserede blegemidler. <5 % polycarboxylater , nonioniske overfladeaktive stoffer , parfume , enzymer   

(proteaser, amylaser).

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

MængdeKemisk betegnelseCAS-nr.

EF-nr. Indeksnr. REACH-nr.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

497-19-8 natriumcarbonat >30 %

207-838-8 011-005-00-2

Eye Irrit. 2; H319

1344-09-8 natriumsilikat 15-30 %

215-687-4

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

15630-89-4 natriumpercarbonat 5-15 %

239-707-6

Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H272 H302 H318

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne kan findes i PUNKT 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Bring ofre ud af farezonen.

Generelt råd

Bring ofre ud af farezonen. Skyl munden grundigt med vand. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge.

Hvis det indåndes
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Kommer stoffet på huden vaskes straks med: Vand. Ved hudirritation sog læge.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand. Ved optrædende eller vedvarende lidelse opsøg 

øjenlæge.

I tilfælde af øjenkontakt

Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Konsulter læge.
Ved indtagelse

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Produktet selv kan ikke brænde. Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

Egnede slukningsmidler

Hel vandstråle.

Uegnede slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opstå: Gasser/pampe, sundhedsskadelig.

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Kontamineret slukningsvand må ikke løbe i kanalisationen.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

 Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Fej forsigtigt tørt op. Skal optages mekanisk. Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet 

Bortskaffelse.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene.  Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Der må ikke 

spises, drikkes eller ryges under brugen. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og 

foderstoffer. Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af brændbare materialer.

Sikkerhedsinformation

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun lagres i originalbeholdere.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

 Må ikke lagres sammen med: materiale, brandfarlig. Skal holdes fjernt fra stærke syrer, baser, tungmetalsalte 

og reducerede stoffer.

Samlagringshenvisninger

Emballagen skal holdes tæt lukket.

Yderligere information om opbevaringsforhold
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7.3. Særlige anvendelser

Vaskemaskinerens

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

Øvrige råd-Kontrolparametre

8.2. Eksponeringskontrol

Undgå indånding af støv.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Før pausen og ved arbejdets ophør bør 

hænderne vaskes.

Hygiejniske foranstaltninger

Egnet øjenværn: Tætsluttende beskyttelsesbrille. DIN EN 165

Beskyttelse af øjne/ansigt

Der skal bære godkendte handsker: Egnet materiale: PVC (Polyvinylklorid). PE (polyethan). 

DIN/EN-normer: DIN EN 374

Håndværn

Beskyttelse af kroppen: påkræves ikke.

Hudværn

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved: Håndtering af større mængder. Halvmaske eller kvartmaske: 

Maksimal anvendelseskoncentration for stoffer med grænseværdier : P1-filter til maks. 4 gange 

grænseværdien; P2-filter til maks. 10 gange grænseværdien; P3-filter til maks. 30 gange grænseværdien.

Åndedrætsværn

hvid

PulverTilstandsform:

Farve:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

karakteristiskLugt:

pH-værdien (ved 20 °C): 10,9

Tilstand-ændringer

Ingen data disponibleBegyndelseskogepunkt og 

kogepunktsinterval:

Ingen data disponibleSublimeringstemperatur:

Ingen data disponibleBlødgørelsespunkt:

uden betydningFlammepunkt:

Antændelighed

Ingen data disponiblefast stof:

Ingen data disponiblegas:

uden betydningLaveste Eksplosionsgrænser:

uden betydningHøjeste Eksplosionsgrænser:

uden betydningAntændelsestemperatur:

Vægtfylde: ca. 870 kg/m³

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
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10.1. Reaktivitet

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.

Beskyttes mod fugt. 

Må ikke opbevares ved temperaturer >: 30 °C

10.4. Forhold, der skal undgås

Syre, koncentreret.

10.5. Materialer, der skal undgås

Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikokinetik, stofskifte og fordeling

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kemisk betegnelseCAS-nr.

KildeArterDoseEksponeringsvej Metode

497-19-8 natriumcarbonat

RotteLD50 4090 

mg/kg
IUCLIDoral

15630-89-4 natriumpercarbonat

ratLD50 2400 

mg/kg
ECHAoral

Irriterende og ætsende virkninger

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenskade.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Specifikke virkninger i dyreforsøg

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
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CAS-nr. Kemisk betegnelse

[h] | [d]Giftig i vand Dose KildeArter Metode

natriumcarbonat497-19-8

Akut fiske giftighed 96 hLC50 300 mg/l Lepomis macrochirus

Akut crustaceatoxicitet 48 h IUCLIDEC50 265 mg/l Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrydelighed

De i denne blanding indeholdte tensider opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er fastlagt 

i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter. Data til bekræftelse af dette er til disposition for 

medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller 

på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

På grundlag af de foreliggende data om elimineringsevne/nedbrydning og bioakkumulationspotentiale er en 

langsigtet beskadigelse af miljøet usandsynlig.

Ingen data disponible

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

Der foreligger ingen oplysninger.

12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAKV.

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Indenrigsskibstransport (ADN)

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name):

14.5. Miljøfarer

nejMILJØFARLIGT: 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 

og miljø
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National regulativ information

1 - Svagt vandforurenendeVandforurenende-klasse (D):

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

H272 Kan forstærke brand, brandnærende.

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. 

Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad 

nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke 

overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, 

så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således 

er fremkomme.

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens 

sikkerhedsdatablad.)
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