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VASKEPLEJE M/VOKS 
 

BRUGSANVISNING: 

 
TYPE: Vaskeplejemiddel med voks. 

ANVENDELSE: Kan anvendes til alle typer gulve der tåler vand. 

EGENSKABER: VASKEPLEJE M/VOKS efterlader en stærk plejefilm, der er modstandsdygtig selv 
overfor ”sorte streger”, saltætsninger m.m. 
Med VASKEPLEJE M/VOKS er det hurtigt og nemt at reetablere, hvis en overflade 
ødelægges. VASKEPLEJE M/VOKS kan efterpoleres med maskine. 

DOSERING: 1 dl. pr. 10 ltr. vand ved opbygning af plejefilm. 
Standardopløsning: 0,5 – 1,0 dl. pr. 10 ltr. vand ved rengøring og vedligeholdelse, af-
hængig af besmudsningsgraden. 
Eftertørring er ikke nødvendig ved anvendelse af ovennævnte dosering. 
Ønskes en mere blank overflade øges doseringen efter behov. 

EMBALLAGE: 3 x 5 ltr.  plastdunk   (varenr. 752). 

HOLDBARHED: Skal opbevares frostfrit i veltillukket emballage, utilgængeligt for børn. 
Holdbarhed: Max. 2 år i ubrudt emballage. 

REVISIONSDATO: Datablad udarbejdet/revideret 07.12.2000. 
Erstatter alle tidligere datablade. 
Dette datablad er udarbejdet for at sikre brugeren en sikker og korrekt anvendelse af 
produktet og i øvrigt udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. 
Leverandøren er ikke ansvarlig for skader forårsaget ved ukorrekt anvendelse af pro-
duktet. 

 

SIKKERHEDSDATABLAD 
1:  Produkttype og Leverandør 
 Produkt:  VASKEPLEJE M/VOKS 

Produkttype:  Vaskeplejemiddel med voks. 
Produktregisternr.: 
Leverandør:  Ide Ren, Rønhøjvej 3, 8300  Odder – Tlf.: 86 54 03 90 – Fax.: 86 54 44 60 

2:  Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

 Vandig opløsning af acrylstyrencopolymer, polyethylenvoks, nonionisk tensid, ethyldiglycol, propy-
lenglycol, E470 kaliumkokosfedtsyresæbe, samt farve og parfume. 
Øvrige oplysningspligtige stoffer: 
Under 5%:   Sæbe, nonionisk tensid. 
Org. Opløsningsmiddel: Ethyldiglycol, propylenglycol.     

3:  Fareidentifikation 
 Produktet er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 829 og nr. 830 af 15 oktober 

1993. 

4:  Førstehjælp 
 Indånding: Frisk luft og hvile. Ved fortsat ubehag, søg læge. 
 Huden: Vask med vand og sæbe. 
 Øjnene: Skyl straks med vand i mindst 15 min. Søg læge. Skyl under transport. 
 Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand og drik rigelige mængder mælk eller vand. Søg 

læge. 

5:  Brandbekæmpelse og forholdsregler ved opvarmning og brand. 
 Ingen. 

  
 
 
 

Fortsættes på bagsiden 
 



 

 

 

SIKKERHEDSDATABLAD (fortsat):  VASKEPLEJE M/VOKS 
 

6:  Forholdsregler ved spild og bortskaffelse. 
 Spild opsuges eller opsamles. Sendes til Kommunekemi. Efterskyl med rigeligt vand til kloak. 

7:  Håndtering og opbevaring 
 Skal opbevares frostfrit i veltillukket emballage. 

8:  Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 Der bør anvendes kemikalieresistente beskyttelseshandsker. Sørg for god rumventilation. 

9:  Fysiske-kemiske egenskaber 
 Udseende: - Eksplosive egenskaber: - 
 Lugt: - Oxiderende egenskaber - 
 PH-værdi: Ca. 8,0 i koncentrat. Damptryk: - 
 Kogepunkt - Vægtfylde: - 
 Smeltepunkt: - Opløselighed: - 
 Flammepunkt: - Fordelingskoefficent n-octanol/vand: - 
 Antændelighed: 

Selvantændelighed: 
- 
- 

Andre oplysninger: 
(-betyder ingen data eller relevante) 

- 

10:  Stabilitet og reaktivitet 
 Ingen særlige. 

11:  Sundhedsfarlige egenskaber, herunder evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organimen. 
 Indånding: Virker irriterende på næsens slimhinder. 
 Huden: Virker irriterende på huden. 
 Øjnene: Virker stærkt irriterende på øjets slimhinder. 
 Indtagelse: Virker irriterende i munden og i  mavetarmkanalen. 

12:  Miljøoplysninger 
 Mobilitet: - 
 Nedbrydelighed: - 
 Akkumulering: - 
 Kort- og langtidsvirkninger på 

organismer der lever i vand: 
 
- 

 Øko-toksiotet: - 
 Andre skadelige virkninger: - 

13:  Bortskaffelse 
 Efterskylles med rigeligt vand til kloak. 

Kemikalieaffaldskort: 

14:  Transportoplysninger 
 Produktet er ikke omfattet af reglerne for transport af farligt gods, efter ADR-konventionen. 

15:  Oplysninger om regulering 
 Anvendelsesbegrænsninger: 

Krav om særlig uddannelse: 
Arbejdshygiejnisk grænseværdi: 

Må ikke blandes med anden polish. 
Må ikke anvendes af personer under 18 år. 
Ingen grænseværdi. 

16:  Andre oplysninger: 
 Ved uheld: Kontakt læge/skadestue. Medbring etiket eller datablad. Lægen kan rette henvedel-

se til Giftinformationscentralen, Rigshospitalet, Telefon 31 39 42 33. 
Se også ovenstående punkter. 
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