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1. PRODUKTIDENTIFIKATION. 

 Handelsnavn  ZINOLIN TOPRENS Leverandør: 
 Produktkode: 707 A/S Hartfelt & Co.
 Produkttype: Rensemiddel til keramiske kogeplader. Tranevang 3 
 PR-nummer: - 3450 Allerød 
 

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER. 

 Stof: CAS-NR. Symbol 1): R-sætninger 1): % (w/w) GV, ppm 2) 
 alifatiske kulbrinter 64742-47-8 Xn 65 25- 50 % 25 
 aluminiumoxid(Al2O3) 1344-28-1 - - 25- 50 % - 
 vand 7732-18-5 - - 10- 25 % - 
 ethoxyleret fedtalkohol (C12-C18) 68439-50-9 Xi,N 36/38-50    <   5 % - 
 laurylamin, ethoxyleret - Xn,Xi 22-41    <   5 % - 
 silikoneolie 63148-62-9 - -    <   5 % - 
 parfume - - -    <1,2 % - 
 citronsyre 5949-29-1 Xi 36    <   1 % - 

 
3. FAREIDENTIFIKATION. 
 
 Indånding: Indånding af dampe kan irritere øjne, næse, svælg og lunger. Ved høje koncentrationer kan dampe- 
  ne have narkotisk virkning. Langvarig eller gentagen indånding kan forårsage skader på centralner- 
  vesystemet.   
 Øjenkontakt: Stænk i øjnene giver irritation. 
 Hudkontakt: Produktet affedter huden. Langvarig eller gentagen kontakt give rødmen og irritation. 
 Indtagelse: Indtagelse kan give opkastninger og mavesmerter. Lungebetændelse kan opstå, hvis der ved 

opkastninger kommer maveindhold i lungerne. 
 Ydre miljø: Se punkterne 12 og 13. 

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER. 

 Indånding: Bring personen i frisk luft, og hold vedkommende under opsyn. Søg læge i alvorlige tilfælde. 
 
 Øjenkontakt: Skyl straks med rigelige mængder vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. 

Ved fortsat irritation: Søg læge. 
 
 Hudkontakt: Vask med vand og sæbe, og indfedt huden med creme. Forurenet tøj renses før brug. 
 
 Indtagelse: Søg straks læge. Fremkald ikke opkastning. Giv ca. ¼ l vand eller mælk at drikke . Hvis opkast-

ninger forekommer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Giv ikke drikke 
til bevidstløse personer. Bevidstløse personer lejres i aflåst sideleje.  

   

5. FORHOLDSREGLER VED BRAND. 

 Slukningsmidler: Brug pulver, CO2, skum eller vandtåge. 
 Risici: Ved opvarmning dannes brandfarlige dampe. Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. 
 Værnemidler: Undgå indånding af dampe. Anvend luftforsynet åndedrætsværn, handsker, ansigtsskærm og hel- 
  dragt. 
   

6. FORHOLDSREGLER VED SPILD 

 Værnemidler: Anvend se samme værnemidler som nævnt under punkt 8. 
 Miljøværn: Inddæm produktet for at undgå at det kommer i overfladevand og kloaksystemet. Opsamles med  
  absorberende ubrændbart materiale som f.eks. kattegrus, sand eller jord. 
 Oprydning: Se afsnit 13. 
 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING. 

 Håndtering: Undgå indånding af dampe. Arbejdsstedet skal være således indrettet, at grænseværdierne ikke 
overskrides. Ved store koncentrationer (uheld) skal egnet åndedrætsværn anvendes (se punkt 8). 
Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. 

 Opbevaring: Skal opbevares utilgængeligt for børn. 
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8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER. 
 
 Indholdsstoffer: Se punkt 2. 
 
 Åndedrætsværn: Ved arbejdsprocesser, hvor der er risiko for indånding af dampe, skal der som minimum anvendes  
  maske med A2P2-filter eller luftforsynet åndedrætsværn. 
 Hånd/hudværn: Ved tilsmudsende arbejde  skal anvendes handsker af PVC eller Nitril-butadien-gummi. 
 Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm ved risiko for stænk i øjnene. 
 
9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER. 
 
 Udseende: Hvid cremet væske. Lugt: Citrus. 
 pH(konc.): ca. 4  Kogepunkt: 100°C 
 Massefylde: 1,07 g/ml Flammepunkt: ca. 102°C 
 Viskositet(40°C): > 7mm2/s Opløselighed i vand: Dispergérbar. 
  

10.STABILITET OG REAKTIVITET. 
  
 Stabilitet: Skiller ved frysning. 
 Forhold der skal undgås: Ingen. 
 Materialer der skal undgås: Ingen kendte. 
 Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte. 
 

11.TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER. 
 
 Akut: Produktet er ikke testet. Oplysningerne er baseret på viden om aktuelle indholdsstoffers farlige egen- 
  skaber samt viden om tilsvarende produkter, jvf. i øvrigt punkt 3. 
 Sensibilisering: Indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som sensibiliserende. 
 Langtidseffekt: Langvarig og/eller gentagen indånding af dampe kan give varige skader på centralnervesystemet      

(malersyndrom). 
 

12.MILJØOPLYSNINGER. 
  
 Må ikke kommes i kloakafløb. Indeholder stoffer, der er skadelige for vandmiljøet. 
 
13.BORTSKAFFELSE. 
 
 Spild opsamles i egnede beholdere og bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. 
 
 EAK-kode 3): 2001 1200               Kemikalieaffaldsgruppe:  H   Kemikalieaffaldskort:  3.13  
 

14.TRANSPORTOPLYSNINGER. 
 
 Ikke klassificeret som farligt gods. 

 
15.OPLYSNINGER OM REGULERING. 
 
 Indeholder: - 
 Faremærkning 1): Bortfalder pga. produktets høje viskositet 
 R-sætninger 1): - 
 S-sætninger 1): Opbevares utilgængeligt for børn.(2) 
 
 Uddannelseskrav: Der kræves ingen særlig uddannelse, men kendskab til denne brugsanvisning er en forudsætning. 
 Anvendelses- 
 begrænsninger: Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for produktet.  4) 
 MAL-kode (1993): 1-1  5) 
 

16.ANDRE OPLYSNINGER. 
 Bestemmelser/bekendtgørelser der er henvist til i denne brugsanvisning: 
 
 1)  Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 733/31/07/2000 og 734/31/07/2000 om klassificering, etc. af kemiske stoffer og produkter. 
 2)  Arbejdstilsynets vejledning nr. C 0.1,  Oktober 2000, Grænseværdier for stoffer og materialer. 
 3)  Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 619/27/06/2000 om affald. 
 4)  Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516/13.05.1996 om unges arbejde. 

 5)  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301/13.05.1993 om fastsættelse af kodenumre. 


