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  1. Stof-/tilberedelses- og firmabetegnelse
Handelsnavn: Krempl Lækspray WB
Producent: Hans Krempl Haustechnik

Im- und Export GmbH
August-Horch-Str. 14
D-56070 Koblenz

Telefon: 0049 0261/8909-0 Fax: 0049 0261/83074
Nødtelf.: 0049 0261/8909-0

  2. Sammensætning/indholdsangivelse
Kemisk sammensætning: Lækspray på vandbaseret tensidopløsning, uden opløs-

ningsmiddel
Drivgas: CO2

Farlige indholdsstoffer:
CAS-nr. Betegnelse Vægt% Symbol R-koder S-koder
000124-38-9 CO2 0-5
33939-64-9 Natriumlaurylethercarboxylat 8-12 Xi 36/38 26/37/39

  3. Potentielle farer
Særlige farehenvisninger for mennesker og miljø:
Farebetegnelse: Xi lokalirrieterende
R36/38 lokalirriterende for øjne og hud.
Ekspanderende flydende gas forårsager stærk afkøling hhv. fortrænger luftens ilt.

  4. Foranstaltninger ved førstehjælp
Generelle henvisninger: Ved vedvarende ubehag søges der lægehjælp.
Ved øjenkontakt: Skyl omhyggeligt med vand (10 –15 min.)
Ved hudkontakt: Vask med vand og sæbe og skyl derefter med rigeligt vand.
Ved indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand. Tilkald lægehjælp, bevidst-

løse personer må ikke indtage noget.

  5. Foranstaltninger til brandbekæmpelse:
Slukningsmidler: Sand, CO2-skum, slukningspulver
Særlig fare fra selve stoffet el. dets fremstilling, dets forbrændingsprodukter eller op-

ståede gasser: Ingen kendte.
Mht. nedbrydningsprodukter: Se kap. 10.
Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse: anvend fuld åndedrætsværn

og benyt beskyttelsesdragt.

  6. Forholdsregler ved utilsigtet spild
Personrelaterede forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Ungå berøring

med hud, øjne og beklædning.
Miljømæssige forholdsregler: Må ikke komme i kontakt med afløbssystemet/overfla-

devand/grundvand.
Metoder til rengøring/opsamling: Opsaml med væskebindende materiale. Opbeva-

res i egnede beholdere indtil genbrug eller bortskaffelse.
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  7. Håndtering og opbevaring
Henvisninger til sikker omgang: Sørg for god ventilation. Kontakt med det flydende

stof kan medføre irritation af huden eller forfrysninger.
Henvisninger til brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen specielle for-

holdsregler.
Krav til lagerrum og beholdere: Produktet skal opbevares i lukkede beholdere.
Henvisninger til fællesopbevaring: Ingen.
Yderligere henvisninger til opbevaringsbetingelser: Beholdere opbevares på et godt

ventileret sted.
Opbevaringstemperatur: 15-30°C
Opbevaringsklasse (VCI): 10

  8. Eksponeringsbegrænsning og personligt beskyttelsesudstyr
Yderligere henvisninger til udformning af tekniske anlæg: Sørg for god ventilation.

Kuldioxid CAS: 000124-38-9
Specifikation: MAK
Værdi: 5000,00 ppm / 8 timers middelværdi
Spidsbegrænsning: III
Niveau (mm/yy): 10/93

Personligt beskyttelsesudstyr:
Generelle forholdsregler til beskyttelse og hygiejne: Undgå berøring af øjne og
hud. De almindelige sikkerhedsforholdsregler ved omgang med kemikalier skal
overholdes. Der må ikke spises, drikkes eller pudses næse under arbejdet. Må
ikke komme i kontakt med drikkevarer næringsmidler og fødevarer.
Skift tilsmudset beklædning omgående.
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
Åndedrætsværn: Der kræves ingen specielle forholdsregler.
Øjenbeskyttelse: Brug beskyttelsesbriller.
Håndbeskyttelse: Der kræves ingen specielle forholdsregler.

  9. Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende:

Form: aerosol
Farve: mælkeagtigt
Lugt: næsten lugtefri

Sikkerhedsrelevante data:
Tilstandsændring:
Kogepunkt: (   ) Ikke tilgængelig
Flammepunkt: (21°C) Ikke tilgængelig
Tændingspunkt: Ikke tilgængelig
Eksplosionsgrænse øvre/nedre: Ikke tilgængelig
Damptryk: (20°C) Ikke tilgængelig
Tæthed (20°C) 1,00 g/ml
Viskositet (20°C) Ikke tilgængelig
Seperationstest af opløsningsmiddel (20°C): Opløselig
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10. Stabilitet og reaktivitet
Farlige nedbrydningsprodukter: Så vidt vides ingen
Farlige reaktioner: Så vidt vides ingen

11. Toksikologisk data
Indånding af en koncentration på 1 Vol% i luften medfører en let narkotiserende
effekt. Blandinger med 10 Vol%  kan efter ca. 10 min fremkalde svimmelhed.
Høje gaskoncentrationer har en kvælende effekt.

12. Økologisk data
Produktet må ikke komme i kontakt med afløbssystemet eller afleveres på of-
fentlige modtagestationer. Bortskaffes iht. lokale og offentlige regler.

13. Henvisninger til bortskaffelse
Stof/tilberedelse:

Anbefaling: Kan iht. lokale/offentlige regler sendes til egnede forbrændingsan-
læg.

Urengjort emballage:
Anbefaling: Tomme spraydåser må ikke smides væk eller skrottes. Bortskaffes
iht. offentlige påbud og regler.

14. Transport-data
Landtransport ADR/RID og GGVS/GGVE

Klassificering:
GGVS/GGVE: Klasse 2 ciffer 5 bogstav F
RID/ADR: Klasse 2 ciffer 5 bogstav F
Kelmertal: 33
Fareudløser: CO2
Emballage:
Fareseddel: 3

Søtransport IMGD/GGVSsø:
Klassificering:
IMGD-kode: 2.1
UN-nr.: 1950 MarPol: —
MFAG-tavle 311 EmS-nr: 2-13
Fareudløser: CO2
Emballage: emballagegruppe II
Fareseddel: 3

Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:
Klassificering:
ICAO-IATA-kode: 2.1
UN-nr.: 1950
Fareudløser: CO2
Emballage: emballagegruppe II
Fareseddel: 3
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15. Bestemmelser
Mærkning iht. EU-retningslinjer:

Produktets kendingsbogstav (-er) og farebetegnelse:
Farebestemmende komponent (-er) til etiketten: Bortfalder, da der ingen sundheds-

skadelige indholdsstoffer er iht. GefstoffV.
R-koder:

36/38 Irriterer øjne og hud
S-koder:

51 Må kun anvendes med god ventilation
23 Indånd ikke gas/røg/damp/aerosol
38 Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation
29 Må ikke komme i kontakt med afløbssystemet
1/2 Opbevares under lukke og uden for børns rækkevidde

Yderligere henvisninger: Beholderen er under tryk. Beskyttes mod direkte sol og
temperaturer over 50°C. Efter brug må den ikke åbnes med vold eller brændes.
Sprøjt ikke mod åben flamme eller glødende genstande.

Nationale bestemmelser:
Klassificering iht. VbF: Bortfalder.
Teknisk instruktion til renholdelse af luften:

Klasse ∑-organisk ∑-uorganisk ∑-kræftfremkaldende
I 0,00%
II 0,00%
III 15,00%

Vandforureningsklasse:
WGK: 1 iht. egen indplacering

16. Øvrige data
Disse data er baseret på vores nuværende viden. De repræsenterer imidlertid
ikke en garanti for produktets egenskaber og danner ikke grund for et kontrakt-
mæssigt retsforhold.


