
Dato: 04.07-2003 

Produktnavn:  Bi-Ro Brun sæbe 

Side 1 af 2  

Leverandør : Ide-Ren ApS, Boulstrupvej 2, 8300 Odder, tlf. 86-545225, fax 86-544460 

1.                                                     

Anvendelse:  Daglig rengøring – Gulvvask 

Kodenr.   10000 - 10001 - 10005           

 

2.Sammensætning: 

Indholdsstof   Vægt%  Cass-nr.   Klass. 
Vegetabilsk fedtsyre  10 - 20  68308-53-2   

Kaliumhydroxyd   1 - 5  1310-58-3   C,R35;Xn 

          R22 

Blødt vand   Rest  7732-18-5 

 

3.Fareidentifikation: 

For mennesker : Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stoffet i øjnene skylles  

   Grundigt med vand og søg læge. Kommer stoffet på huden afvaskes med  

   Rigelige mængder vand. 

For miljø  : Ingen 

 

4.Førstehjælp ved: 

Indånding:  Intet særligt. Produktet er ikke flygtigt. 

Hudkontakt:  Skyl med rigelige mængder vand og søg evt. læge ved rødmen. 

Øjenkontakt: Skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter.  

 Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge. 

Indtagelse:  Drik vand eller mælk. Ved ubehag søges læge. 

 

5.Brandbekæmpelse: 

Produktet er ikke brændbart og afgiver ikke antændelige dampe. Slukningsmidler retter sig efter 

omgivelserne. 

 

6.Forholdsregler ved uheld: 

Stort spild skrabes sammen evt. blandet med vand eller savsmuld ( kan forbrændes med savsmuld)  

og destrueres som husholdningsaffald. Små mængder kan spules bort med vand. 

 

7.Håndtering og opbevaring: 

Skal opbevares frostfrit. Almindelig omgang med kemikalier iagttages. Af hensyn til korrekt 

produktvalg, bør produktet altid opbevares på originalemballage. 

 

8.Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: 

Anvend beskyttelseshandsker af gummi eller pvc og evt. sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm under 

arbejde med produktet. 

Følgende oplysningspligtige stoffer har en grænseværdi:  

Kaliumhydroxid : 2 mg/m3 
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9.Fysisk/kemiske egenskaber: 

Udseende: Brunlig væske   Opløselighed: 100% i vand 

Lugt:         Lugt af råvarer.   Flammepunkt:  -- 

pH i konc. ca. 12    Andet: 

pH i 2% opl. ca. 9 

Vægtfylde: ca. 1,06 g/ml 

 

10.Stabilitet/reaktivitet: 

Produktet er stabilt ved normal anvendelse. Sammen med syre og oxidatiosnmidler udvikler 

produktet varme. Når produktet udsættes for meget varme udvikles kuldioxid, kulmonooxid og røg. 

 

11.Sundhedsfarlige egenskaber (kort- og langtidsvirkning): 

Indånding:  - - - 

Hudkontakt:  Lang tids kontakt med koncentratet kan virke udtørrende. 

Øjenkontakt:  Koncentratet irriterer øjnene og kan fremkalde varige øjenskader. 

Indtagelse:  Irriterer slimhinderne. Kan muligvis fremkalde brændende mavesmerter. 

 

12.Miljøoplysninger: 

Mobilitet  : Ingen oplysninger. 

Nedbrydelighed : Let biologisk nedbrydeligt i overensstemmelse med EU regler. 

Akkumulering : Ingen bioakkumulering. 

Økotoksititet  : Høje koncentrationer  i vandmiljøet vil skade fisk og dyreliv pga.  

    PH effekt. 

 

13.Bortskaffelse: 

Ingen specieller foreskrifter.  

 

 

14.Transportoplysninger: 

Prouktet er ikke klassificeret som farligt gods iht. ARD/RID/IMDG 

 

15.Oplysninger om regulering:  

Mærkning  : Xi ; Lokalirriterende 

Indeholder  : Kaliumsæbe af fedtsyrer forsæbet med Kaliumhydroxid 

R-sætninger  : R36 / 38 irriterer øjnene og huden 

S-sætninger  : S2 opbevares utilgængeligt for børn 

    S26 Kommer stoffet i øjnene skylles grundigt med vand. 

    S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. 

    S64 Ved indtagelse skyl munden med vand (dog kun hvis 

    Den tilskadekomne er ved bevisthed. 

 

16.Andre oplysninger: 

Den her givende information gælder kun det omtalte produkt og kun hvis det anvendes som 

foreskrevet.                  


