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1. BENÆVNELSE 
- Handelsnavn DESCALER 
- Brug AFKALKNINGSMIDDEL TIL VASKEMASKINE OG OPVASKEMASKINE 

- Producent AXOR S.r.l.  

Via dell’artigianato, 8 - 35020 PERNUMIA (PD) - � 0429-763476 

-Vedr. oplysninger på 
sikkerhedsdatablad 

corona@axor.net 

  

2. FAREMÆRKNING 
-Midlets fareklasse  Midlet er klassificeret som Lokalirriterende 

-Fysisk/kemiske risici  Midlet indebærer ikke særlige risici knyttet til den fysisk/kemiske sammensætning. 

-Sundhedsrisici Produktet er irriterende for øjne og hud 

-Miljørisici Ved brug under normale forhold og i den leverede form har produktet ikke egenskaber, der er 

skadelige for miljøet 

  

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 
� Oplysninger om produktet - EU's forordning om vaske- og rengøringsmidler (648/2004/EF): Under 5 % non-ioniske tensider 

� Indhold af stoffer klassificeret som farlige i henhold til direktiv 67/548/EØF og efterfølgende opdateringer: 
konc. Kemisk betegnelse CAS NR. CE Symbol Risikosætninger 

* 
<5 % Sulfaminsyre 5329-14-6 226-218-8 Xi 

lokalirriterende 

R36/38-52/53 

> 40 % Citronsyre 77-92-9 201-069-1 Xi 

lokalirriterende 

R36 

* Den fulde ordlyd af R-sætningerne (risikosætningerne) findes under 
pkt. 15 

  

  

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER  
I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer: Konsultér en læge, der har adgang til produktets datablad Giv ikke noget gennem munden, 

når patienten er bevidstløs. 

- Hudkontakt Kan irritere huden ved hudkontakt. Tag det forurenede tøj af, og vask den legemsdel, der har været 

udsat for produktet, grundigt af med vand og sæbe 

- Øjenkontakt Ved kontakt med øjnene kan flg. symptomer optræde: brænden og irritation. Skyl i så fald straks med 

rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis irritationen vedvarer. 

- Indtagelse hvis patienten er ved bevidsthed: 
Forsøg ikke at fremkalde opkastning. Giv straks to glas vand for at fortynde produktet, og søg 

lægehjælp. 

hvis patienten er bevidstløs: 
Giv ikke noget gennem munden, når patienten er bevidstløs. Søg lægehjælp, eller kør hurtigst muligt 

den tilskadekomne til nærmeste sygehus 

- Indånding Luft ud i lokalet. Patienten skal straks flyttes fra det forurenede område og placeres et sted med god 

ventilation. Tilkald straks læge ved åndedrætsbesvær. 

  

5. BRANDFORANSTALTNINGER 
I tilfælde af slukningsarbejde: 
-brandslukningsmidler  skum, pulver, CO2, vandtåge 

- forbudte 
brandslukningsmidler 

Brug ikke vandstråle 

-værnemidler  Brug åndedrætsværn 

-andre oplysninger afkøl den beholder, der udsættes for brand, med vand 

  

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD/UDSLIP 
-personlige forholdsregler Brug handsker og beskyttelsesbeklædning 

-miljøforholdsregler 
 

Opsug spild med jord eller sand. Undgå udslip til kloaksystem eller vandløb. Kontakt straks de 

relevante myndigheder ved større udslip. 

-fremgangsmåde ved oprydning 
 

Opsaml hurtigt produktet. Bær beskyttelsesbeklædning. Indsaml så vidt muligt produktet til 

genbrug, og ellers til bortskaffelse. Opsug mest muligt med neutralt materiale. Efter oprydning 
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vaskes området og de berørte materialer med vand. Spildevandet opsamles og afleveres evt. på 

genbrugsstationen 

  

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 
-forholdsregler ved håndtering undgå direkte kontakt med øjne og hud 

-opbevaringsforhold Opbevar produktet forseglet i originalemballagen 

-opbevaringssted Opbevares på køligt sted med god lufttilførsel. 

  

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
-Åndedrætsværn ikke nødvendigt ved normal brug 

- handsker Personlige værnemidler til hænderne skal vælges ud fra, hvor modstandsdygtige de er mod 

kemikalier. Tag her udgangspunkt i testresultaterne i henhold til EN 374.  Brug handsker af naturlig 

latex, neopren, nitril eller PVC-vinyl 

-øjenværn tætsiddende briller eller skærm 

-Eksponeringsgrænser: For oplysningspligtige stoffer under afsnit 3, sulfaminsyre: TLV-TWA 75 ppm 

  

9. FYSISK/KEMISKE EGENSKABER 
� Fysisk tilstandsform Krystallinsk pulver 

� Farve hvid 

� lugt lugtløs 

� opløselighed i vand fuldstændig 

� Flammepunkt Ikke brændbar 

� pH (opløsn. 1 %) 4,26 

  

10. STABILITET OG REAKTIVITET 
- stabilitet  Stabilt under normale forhold 

- forhold, der skal undgås Intet specielt 

- stoffer, der skal undgås  Undgå kontakt med andre produkter 

- farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte stoffer, der kan dannes i farlige mængder under produktets nedbrydning. 

  

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 
Mulige sundhedsskadelige virkninger ved udsættelse for stoffet: 
- hudkontakt Lokalirriterende. Giver hudirritation ved længere tids kontakt. 

- øjenkontakt Lokalirriterende. Giver irritation i øjnene. 

- indtagelse Lokalirriterende. Giver irritation i mund og mave-tarmkanal 

- Indånding Lokalirriterende. Irritation kan opstå ved indånding af større mængder af produktet 

  

12. MILJØOPLYSNINGER 
Følg almindelige regler for omgang med kemikalier, og undgå at sprede produktet i miljøet. Brug produktet med den rette dosering og til 

det korrekte formål. 
-Økotoksiske effekter Produktet har ingen væsentlig negativ indvirkning på mikroorganismer. Ved korrekt brug kan det 

bortskaffes via kloaksystemet. Undgå, at stoffet udledes til rensningsanlæg i koncentreret form. pH skal 

være mellem 5,5 og 9,5 

- mobilitet Betydelig opløselighed og mobilitet i jord og vand. Risiko for forurening af grundvand i tilfælde af 

regn. 

- Persistens og nedbrydelighed De overfladeaktive stoffer i produktet overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i EU's 

Detergentforordning (648/2004/EF). De organiske stoffer fjernes i almindelige anlæg til rensning af 

spildevand. 

- Potentiale for 
bioakkumulering 

Bioakkumuleres ikke 

 

13. HENSYN VED BORTSKAFFELSE 
Ved håndtering overholdes sikkerhedsforanstaltningerne beskrevet under afsnit 8. 
-Bortskaffelse af produkt Indsaml så vidt muligt produktet til genbrug. Ellers afleveres det på en godkendt genbrugsstation eller 

forbrændingsanlæg. Overhold de gældende lokale og nationale regler for bortskaffelse. 

-Bortskaffelse af emballage  Brugeren skal være opmærksom på, om der evt. gælder lokale begrænsninger og krav til bortskaffelsen 

på brugsstedet 
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14. TRANSPORTOPLYSNINGER 
-Vej (ADR) og jernbane (RID) ikke klassificeret som farligt gods 

-korrekt forsendelsesnavn ------ 

UN ----- Klasse -- emballagegruppe --- 
  

15. OPLYSNINGER OM LOVGIVNING 
Klassifikation, emballering og mærkning af farlige stoffer og produkter i henhold til EU-direktiv 2006/8/EF af 23. januar 2006 og 

forordning 1907/2006/EF af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 

(REACH) 

-Symboler Xi lokalirriterende 
-Risikosætninger R36: irriterer øjnene 
-Sikkerhedssætninger S2 Opbevares utilgængeligt for børn 

S25 Undgå kontakt med øjnene 

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

S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket  

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet 

 

16. ANDRE OPLYSNINGER 
Profilen er ajourført i henhold til ændring af 23. januar 2006 i Direktiv 2006/8/EF og kommissionens forordning nr. 1907/2006 (REACH) 

Vigtigste litteraturhenvisninger:  

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Center, Commission of the European Communities, 

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold 

ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition. De givne oplysninger er baseret på vores viden på ovennævnte dato. De omhandler kun 

det angivne produkt og udgør ingen garanti for en bestemt egenskab. Det er brugerens ansvar at sikre, at oplysningerne dækker og er 

fuldstændige i forhold til den pågældende opgave. 

 

 

Dette blad annullerer og erstatter en evt. tidligere udgave. 
 
 

Teksten til R-sætningerne i afsnit 3 
 R36 irriterer øjnene 

 R36/38 Irriterer øjne og hud 

 R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet 

 

 

Dette blad er et supplement til den tekniske beskrivelse. Det erstatter den ikke, og oplysningerne omhandler den viden om produktet, der 

var til rådighed på udsendelsestidspunktet. I betragtning af de utallige anvendelsesmuligheder og eventuel indflydelse fra faktorer, der 

ligger uden for producentens kontrol, kan producenten ikke drages til ansvar for de givne oplysninger. 

 


