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

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Blanding 

Produktnavn : Descaling tablets CL S30 

UFI : PK20-C0G5-C00U-PQFG 

Produktkode : 17002490 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Beregnet til offentligheden 

Anvendelse af stoffet/blandingen : Afkalkningsmiddel 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Anvendelsesbegrænsninger : Produktet bør ikke bruges til andre formål end de ovenfor angivne uden forudgående 

indhentning af skriftlige anvisninger for håndtering fra leverandøren 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

E-mailadresse på den kompetente person, der har ansvaret for sikkerhedsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : +49 (0) 621 845799731 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Akut toksicitet (oral), kategori 4 H302   

Akut toksicitet (dermal), kategori 4 H312   

Hudætsning/hudirritation, kategori 2 H315   

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319   

Hudsensibilisering, kategori 1 H317   

Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, irritation af 

luftvejene 

H335   

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Farlig ved hudkontakt. Farlig ved indtagelse. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

Forårsager alvorlig øjenirritation. 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Farepiktogrammer (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Fabrikant 

i-clean Technologies GmbH 

Mallaustr. 69 

68219 Mannheim - Tyskland 

T +49 (0) 621 92109040 - F +49 (0) 621 92109041 

info@i-clean-technologies.com - www.i-clean-technologies.com 

Distributør 

BSH Hvidevarer A/S 

Telegrafvej 4 

2750 Ballerup - Danmark 

T 44 89 88 20 

BSH.Reservedele@BSHG.com 

mailto:info@i-clean-technologies.com
http://www.i-clean-technologies.com/
mailto:BSH.Reservedele@BSHG.com
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Signalord (CLP) : Advarsel 

Indeholder : Maleinsyre 

Faresætninger (CLP) : H302+H312 - Farlig ved indtagelse eller hudkontakt. 

H315 - Forårsager hudirritation. 

H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene. 

Sikkerhedssætninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 

P301+P312 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt en GIFTINFORMATION, en læge i 

tilfælde af ubehag. 

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

P333+P313 - Ved hudirritation eller udslet: 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. 

P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale og nationale forskrifter. 

Børnesikringslukning : Ikke anvendelig 

Faretegn der opfattes ved berøring : Anvendelig 

2.3. Andre farer 

 

Blandingen indeholder ikke stof(fer), der er medtaget på listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have 

hormonforstyrrende egenskaber eller er identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i 

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Kommentar : Blanding af de nedenfor nævnte stoffer med ikke-farlige tilsætningsstoffer 

 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 

Forordning (EF) nr. 

1272/2008 [CLP] 

Maleinsyre CAS nr: 110-16-7 

EC-nummer: 203-742-5 

EC Index nummer: 607-095-00-3 

≥ 75 – < 80 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Acute Tox. 4 (Dermal), H312 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Skin Sens. 1, H317 

STOT SE 3, H335 

Sulfaminsyre CAS nr: 5329-14-6 

EC-nummer: 226-218-8 

EC Index nummer: 016-026-00-0 

≥ 10 – < 15 Eye Irrit. 2, H319 

Skin Irrit. 2, H315 

Aquatic Chronic 3, H412 

 

Specifikke koncentrationsgrænser 

Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgrænser 

Maleinsyre CAS nr: 110-16-7 

EC-nummer: 203-742-5 

EC Index nummer: 607-095-00-3 

( 0,1 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317 

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp generelt : Hjælperens egenbeskyttelse. I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. 

Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I tilfælde af 

ubehag ring til en giftinformation eller en læge. 

Førstehjælp efter hudkontakt : I tilfælde af kontakt med huden tages tilsmudset tøj straks af, og der vaskes straks med 

store mængder vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres 

let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 

Førstehjælp efter indtagelse : Drik meget vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Skyl munden. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter indånding : Kan forårsage irritation af luftvejene. 

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Irritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Irritation af øjnene. 

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

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Tørt pulver. Skum. Slukningsmetoden afstemmes 

efter forholdene. 

Uegnede slukningsmidler : kraftig vandstråle. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid). Nitrogenoxid. Svovloxider. Metaloxider. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Brandforebyggende foranstaltninger : Kræver ingen specielle brandbeskyttende foranstaltninger. 

Beskyttelse under brandslukning : Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Forsøg ikke at gribe ind uden egnede 

værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Almene forholdsregler : Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af pulver. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til 

afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå udledning til miljøet. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Udfør en mekanisk opsamling af produktet. Fej eller skovl produktet op og kom det i en 

lukket beholder med henblik på bortskaffelse. Rengør forurenede overflader med store 

mængder vand. 

Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center. 
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6.4. Henvisning til andre punkter 

Informationer til en mere sikker håndtering, se afsnit 7. Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se afsnit 8. For yderligere oplysninger 

henvises til afsnit 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå 

indånding af pulver. 

Hygiejniske foranstaltninger : Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. 

Undgå kontakt med huden og øjnene. Må ikke opbevares sammen med føde- og 

drikkevarer eller foderstoffer. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. 

Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Der må ikke spises, drikkes eller 

ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Undgå varme og direkte sollys. Beskyttes mod fugt. Opbevares på et godt ventileret sted. 

Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt. 

Oplysninger om blandet opbevaring : Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer. 

7.3. Særlige anvendelser 

Afkalkningsmiddel. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

8.1.1. Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og  biologiske grænseværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.2. Anbefalede målemetoder 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.1.5. Kontrolbanding 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2. Eksponeringskontrol 

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 

8.2.2. Personlige værnemidler 

Personlige værnemidler symbol(er): 

 

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt 

Beskyttelse af øjne: 

Tætsluttende briller 
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8.2.2.2. Hudværn 

Beskyttelse af krop og hud: 

Brug egnet beskyttelsesbeklædning 

 

Beskyttelse af hænder: 

Ikke permeable beskyttelseshandsker. EN 374 

 

Beskyttelse af hænder 

type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Gennemtrængning Standard 

beskyttelseshandsker Nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minutter)    

8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Personligt åndedrætsværn er normalt ikke nødvendigt. Åndedrætsværn kun påkrævet i tilfælde af dannelse af støv 

8.2.2.4. Farer ved opvarmning 

Ingen tilgængelige oplysninger 

8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen 

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Fast 

Farve : hvid. 

Udseende : tablet. 

Lugt : Neutral. eddikesur. 

Lugtgrænse : Ikke tilgængeligt 

Smeltepunkt : Ikke tilgængeligt 

Frysepunkt : Ikke anvendelig 

Kogepunkt : Ikke tilgængeligt 

Brændbart : Ikke brændbar. 

Eksplosionsgrænser : Ikke anvendelig 

Nedre eksplosionsgrænse (LEL) : Ikke anvendelig 

Øvre eksplosionsgrænse (UEL) : Ikke anvendelig 

Flammepunkt : > 100 °C 

Selvantændelsestemperatur : Ikke anvendelig 

Nedbrydningstemperatur : > 130 °C 

pH : > 2,2 (Opløsning: 1%) 

pH af opløsning : Ikke tilgængeligt 

Viskositet, kinematisk : Ikke anvendelig 

Viskositet, dynamisk : Ikke anvendelig 

Opløselighed : Vand: Opløselig i vand 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) : Ikke tilgængeligt 

Damptryk : Ikke tilgængeligt 

Damptryk ved 50 °C : Ikke tilgængeligt 

Massefylde : 1,5 – 1,6 g/cm³ (tablet) 

Relativ massefylde : Ikke tilgængeligt 

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ikke anvendelig 

Partikelstørrelse: : Ikke tilgængeligt 

Partikelstørrelsesfordeling : Ikke tilgængeligt 

Partikelform : Ikke tilgængeligt 

Partikelformet forhold : Ikke tilgængeligt 

Partikel aggregeringstand : Ikke tilgængeligt 

Partikel agglomerationstilstand : Ikke tilgængeligt 

Partikelspecifikt overfladeareal : Ikke tilgængeligt 



Descaling tablets CL S30 
Sikkerhedsdatablad  
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878 
SDB (Sikkerhedsdatablad) nr: 11073-0028 

 

 

 

   

25-03-2021 (trykdato) DK - da 6/10 
 

Partikelstøvafgivelse : Ikke tilgængeligt 

9.2. Andre oplysninger 

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika 

VOC-indhold : 0 % 

Andre egenskaber : Ikke korroderende over for metaller 

Andre farer : Procent fast stof : 100% 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7). 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Kan reagere kraftigt med. Stærkt oxidationsmiddel. Baser. reducerende materialer. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akut toksicitet (oral) : Farlig ved indtagelse. 

Akut toksicitet (hud) : Farlig ved hudkontakt. 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret 
 

Descaling tablets CL S30  

ATE CLP (oral) 641,684 mg/kg kropsvægt 

ATE CLP (hud) 1411,704 mg/kg kropsvægt 
 

Sulfaminsyre (5329-14-6) 

LD50 oral rotte 2065 mg/kg 

LD50, oral 2065 mg/kg 

LD50 hud rotte > 2000 mg/kg 
 

Sodium bicarbonate (144-55-8) 

LD50 oral rotte 4220 mg/kg 
 

Hudætsning/-irritation : Forårsager hudirritation. 

pH: > 2,2 (Opløsning: 1%) 

Andre farer : Ikke korroderende over for metaller 
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Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation. 

pH: > 2,2 (Opløsning: 1%) 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret 
 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 
 

Enkel STOT-eksponering : Kan forårsage irritation af luftvejene. 
 

Maleinsyre (110-16-7) 

Enkel STOT-eksponering Kan forårsage irritation af luftvejene.  
 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 
 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 
 

Descaling tablets CL S30  

Viskositet, kinematisk Ikke anvendelig 

11.2. Oplysninger om andre farer 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen 

uønskede langtidsvirkninger i miljøet. 

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret 

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret 
 

Sulfaminsyre (5329-14-6) 

LC50 fisk 1 70,3 mg/l 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Descaling tablets CL S30  

Persistens og nedbrydelighed Ingen tilgængelige data. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Descaling tablets CL S30  

Bioakkumuleringspotentiale Ingen tilgængelige data. 

12.4. Mobilitet i jord 

Descaling tablets CL S30  

Miljø - jord Ingen tilgængelige data. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.7. Andre negative virkninger 

Andre negative virkninger : Ingen tilgængelige data 
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PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Dispenseren må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Skal gennemgå 

specialbehandling for at overholde de lokale bestemmelser. Bortskaf indholdet/beholderen 

ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger. 

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af 

spildevand 

: Må ikke udledes til kloakken. 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Ikke-dekontamineret emballage overdrages til en autoriseret affaldsbehandlingsvirksomhed. 

Forurenede emballager tømmes bedst muligt og kan efter passende rensning 

genanvendes. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer eller ID-nummer 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.5. Miljøfarer 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Vejtransport 

Ikke anvendelig 

 

Søfart 

Ikke anvendelig 

 

Luftfart 

Ikke anvendelig 

 

Transport ad indre vandveje 

Ikke anvendelig 

 

Jernbane transport 

Ikke anvendelig 

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter 

Ikke anvendelig 
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

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

15.1.1. EU-regler 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af 

farlige kemikalier. 

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske 

miljøgifte 

VOC-indhold : 0 % 

15.1.2. Nationale regler 

Danmark 

Danske nationale regler : Må ikke bruges af unge under 18 år 

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der 

kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets 

udførelse) 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Angivelse af ændringer: 

SDS EU-format i henhold til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878. 

 

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akut toksicitet (dermal), kategori 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akut toksicitet (oral), kategori 4 

Aquatic Chronic 3 Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 3 

Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 

Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, kategori 2 

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1 

STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene 

H302 Farlig ved indtagelse. 

H312 Farlig ved hudkontakt. 

H315 Forårsager hudirritation. 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

 

Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning 

(EF) 1272/2008 [CLP] 

Acute Tox. 4 (Oral) H302 Beregningsmetode 

Acute Tox. 4 (Dermal) H312 Beregningsmetode 

Skin Irrit. 2 H315 Beregningsmetode 



Descaling tablets CL S30 
Sikkerhedsdatablad  
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878 
SDB (Sikkerhedsdatablad) nr: 11073-0028 
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Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning 

(EF) 1272/2008 [CLP] 

Eye Irrit. 2 H319 Beregningsmetode 

Skin Sens. 1 H317 Beregningsmetode 

STOT SE 3 H335 Beregningsmetode 

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og 

miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. 


