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1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandør: 

 Handelsvare: Leverandør:  
              Film Polish   Reklame & Folie Danmark ApS 
  Jönköpingvej 9, 5700 Svendborg 

 

 
2. Sammensætning / oplysning om indhold 
             
              Kemisk karakter: 
               
              Farlige indholdsstoffer: 
              Stoffer                         CAS-Nr                                       w/w %                 Kendetegn 
              Ingen  
               

 

 
3. Fareidentifikation 
           
              Ingen 

 

 
4.         Førstehjælpsforanstaltninger 
              
              Almene anvisninger:                        
              Ved indånding:                               Sørg for adgang til frisk luft, slap af.  
              Ved hudkontakt:                              Vask straks med vand og sæbe.        
              Ved øjenkontakt:                            Skyl øjnene med rindende vand i mindst 15 minutter.  
                                                                     Opsøg læge ved vedvarende symptomer. 
              Ved indtagelse:                             Skyl munden og drink masser af vand.  

 

                                                                                                                                                                       
5.         Brandbekæmpelse 
           
              Egnet bekæmpelse:                      Pulverslukker, vandforstøver, skumslukker, CO2 slukker. 
   Vand kan bruges til at køle beholdere som er udsat for ild. 
              Ikke egnet bekæmpelse:                   Ingen. 
              Dannelse af gasser:                                 Ved brand kan kuldioxid (CO) frigives. Silika og rester af ikke  
   helt brændte carbon-produkter.  
              Øvrige henvisninger:                          Ved brand køl beholder med vand. Brug åndedrætsværn med  
   frisklufts-tilførsel. 

 

       
6.        Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 
              Personbeskyttelse: Brug egnet sikkerhedsudstyr. 
 Forhold ved miljøbeskyttelse:       Undgå udslip i kloaksystemet. Undgå kontamination af  
                                                                       grund og vand. 
              Rengøringsmåde/optagelse:                  Opsug det forurenede område med sand, jord eller andet 
   opsugende materiale, og overføres til forsvarlig destruktion. 
   Skyl efter med masser af vand. 
 Øvrige oplysninger: Hvis muligt opsamles rester til forsvarlig destruktion. 
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7.   Håndtering og opbevaring. 
 
          Håndtering:                                       Undgå kontakt med øjne, indhalér ikke forstøvning. 
          Opbevaring:                                        Opbevares adskilt fra oxiderende materialer.    
          I øvrigt:                      Se den tekniske beskrivelse af dette produkt. 
 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. 
 
    Tekniske installationer:      Sørg for god ventilation – udluftning. 
 
 Personlige værnemidler:                     Brug udluftning eller god ventilation på arbejdspladsen. Brug 
   egnet åndedrætsværn, hvis forstøvning. 
   Undgå øjenkontakt. Benyt beskyttelsesbriller.. 
 
   Almene beskyttelses- og  
  hygiejne forhold:                          Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.  
                                                                          Vask hænder efter brug. 
 

 

9. Fysisk-kemiske egenskaber. 
 
    Form                                           Flydende 
    Farve                                        Hvid 
    Lugt                                           Meget svagt 
 PH-værdi:  5-7 
       Flammepunkt:                                   101,1ºC 
 Relativ massefylde: 1 
 
 

   

10. Stabilitet og reaktivitet 
    
 Stabil ved brug som anbefalet ovenover.     
 
 Forhold der skal undgås:                   Ingen ved brug efter foreskrifterne. 
   Materialer der skal undgås:                     Kan reagere ved stærke oxiderende stoffer.. 
    Farlige nedbrydningsstoffer:       Ingen kendte farlige nedbrydningsstoffer 
 

 

11. Toksiologiske oplysninger. 
   Indånding:  Ingen kendte overfølsomheds reaktioner. 
 Indtagelse:  Ingen kendte overfølsomheds reaktioner.   
   Hudkontakt:                                     Ingen kendte overfølsomheds reaktioner. 
   Øjenkontakt:                      Irriterende 
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12. Miljøoplysninger.                 
 
    Vedr. rensningsanlæg:              Lille skade på vand-organismer.     
 

                                                                               

13. Bortskaffelse. 
 
 Anbefaling:                                 Aflever dette materiale og dets beholder iflg. de lokale retningslinier 
   for kemikalieaffald. 
 
   Fjern spildevand iflg. de lokale retningslinier for spildevand. 
 
 

 

14. Transportoplysninger.  
 
   ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA:      
   UN-Nummer:                                    Fritaget 
   Farenummer:                               
   Korrekt teknisk nav.:                    
 Farlige stoffer:   
 Yderligere oplysninger: ADR label: Ingen 
   
 

 

15. Oplysninger om regulering 
   
   Farebetegnelse og EU-retningslinier 
   Faresymboler               Ingen 
    
 R-sætninger:                          Ingen 
                                                       
   S-sætninger:                             Ingen 
 
     
 

 

16. Andre oplysninger      
 Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af fabrikantens oplysninger om   
 fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet. Vi forbeholder os ret til at foretage 
 ændringer uden varsel. 

 Ovennævnte oplysninger er baseret på leverandørens viden og praktiske erfaringer. Oplysningerne skal bruges 
 som en kilde til information omkring sikkerhedsforanstaltninger, og skal ikke betragtes som en garanti for 
 egenskaberne i produktet.  
 Kilde: Safety information Sheet of April 9th 2008 fra fabrikanten af produktet. 
 
 


