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SIKKERHEDSDATABLAD 
Tarkett Spray Cleaner 

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med regulativ (EU) nr. 1907/2006 vedr. registrering, evaluering, autorisation og 
begrænsning af kemikalier (REACH), appendiks II-EU 

AFSNIT 1: Identifikation af emnet/blandingen samt af 
virksomheden/foretagendet 
Udstedelsesdato 19.11.2013 
Revisionsdato 06.06.2015 

1.1. Produktidentifikator 
Produktnavn Tarkett Spray Cleaner 
Varenr 8792204 og del af 8792205-7 

1.2. Relevante identificerede anvendelsestyper af emnet eller blandingen samt ikke-
anbefalede anvendelsestyper 

Brug af emnet/præparatet Rengøringsmiddel til forarbejdede gulve. 

1.3. Detaljer vedr. leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Firmanavn Tarkett AB  
Postnummer S-28989 
By Hanaskog 
Land Sverige 
Tlf. +46-44-268000 
Fax +46-44-268169 
E-mail lotta.andersson@tarkett.com 
Websted http://www.tarkett.com/ 
Kontaktperson Lotta Andersson +46-76 102 42 48 

1.4. Nødtelefonnummer 
Nødtelefon I Sverige: Giftlinje (ikke-nødsituationer):+46-8-33 12 31  

I Sverige: Giftlinje: 112 
  

AFSNIT 2: Fareidentifikation 
2.1. Klassificering af emnet eller blandingen 

2.2. Etiketelementer 
Supplerende etiketoplysninger Propylheptanolethoxylat:< 1 % 

2.3. Øvrige farer 
Øvrige farer Ved påsprøjtning se afsnit 8. 
  

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser 
3.2. Blandinger 
Emne Identifikation Klassificering Indhold 
Propylheptanolethoxylat CAS-nr.: 160875-66-1 Øjensk. 1,H318, 

Akut toks. 4,H302, 
< 1 % 
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AFSNIT 4: Førstehjælpstiltag 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpstiltag 
Generelt Søg lægehjælp i tvivlstilfælde, eller hvis symptomer vedvarer. 

Giv aldrig en bevidstløs person noget igennem munden. 
Indånding Flyt patienten til et sted med frisk luft. 
Hudkontakt Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med sæbe og vand, eller benyt anerkendt 

hudrens. Benyt IKKE opløsningsmidler eller acetone. 
Øjenkontakt Fjern kontaktlinser, og skyl grundigt med rigelige mængder vand i mindst 5 minutter. 

Hold øjenlågene adskilte, og søg lægehjælp. 
Indtagelse Søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis produktet indtages ved et uheld. Lad patienten 

hvile. Fremprovoker IKKE opkastning. 

4.2. Vigtigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede 

4.3. Indikation af evt. nødvendighed for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling 
 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsestiltag 
5.1. Slukningsmedier 
Passende slukningsmedier  Anbefalede slukningsmedier: alkoholbestandigt skum, CO2, pulvere, vandsprøjte. 
Upassende slukningsmedier Benyt ikke vandjetsprøjte. 

5.2. Særlige farer, der genereres af emnet eller blandingen 
Farlige nedbrydningsprodukter Afbrænding genererer tyk, sort røg. Nedbrydningsprodukter kan være farlige. Højte 

temperaturer danner: Kulmonoxid (CO), kuldioxid (CO2), røg, diverse nitrøse gasser 
(NOx). 

5.3. Rådgivning til brandvæsen 
Brandbekæmpelsesprocedurer Passende åndedrætsværn er muligvis påkrævet. Lukkede beholdere, der er blevet 

udsat for brand, skal nedkøles med vand. Udtøm ikke afløbsvand fra 
brandbekæmpelse i kloakker eller vandløb. 

  

AFSNIT 6: Tiltag ved utilsigtet udslip 
6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 
Generelle forholdsregler Se de beskyttelsesforholdsregler, der er omtalt i afsnit 7 og 8. 

6.2. Miljømæssige forholdsregler 
Miljømæssig forholdsregler 
forholdsregler 

Undgå udtømning i drænveje, kloakker eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, 
floder eller kloakker, skal de pågældende myndigheder alarmeres i 
overensstemmelse med 

6.3. Metoder og materiale til forurening og oprydning 
Rengøringsmetode Omslut og opsaml spild med ikke-brændbart absorberingsmateriale, f.eks. sand, jord, 

vermikulit eller diatoméjord, og placer det i beholderen af hensyn til bortskaffelse i 
overensstemmelse med lokale regulativer (se afsnit 13). Rengør gerne med et 
rengøringsmiddel, og undgå opløsningsmidler. 

6.4. Henvisning til andre afsnit 
  

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler vedr. sikker håndtering 
Håndtering Undgå spild samt kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv, partikler og 

spray under påføring. Undgå indånding af støv. 
Rygning, spisning og drikning skal forbydes i påføringsområdet. Fjern forurenet tøj 
og beskyttelsesudstyr, før du bevæger dig ind i områder, hvor der spises. 
Der findes oplysninger om personlig beskyttelse i afsnit 8. 
Benyt aldrig tryk til udtømning: Beholderen er ikke under tryk. 



Tarkett Spray Cleaner Side 3 af 5 

Revisionsdato 06.06.2015 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder evt. inkompatibilitet 
Opbevaring Opbevar altid produktet i beholdere, der er designet til materialet. 

Overhold lovgivningens forordninger vedr. sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 
Opbevares i overensstemmelse med gældende regulativer for god kemisk praksis. 
Bid mærke i instruktionerne på etiketten. Opbevares ved 5-20 ° C på et tørt og 
velventileret sted på afstand af varme og direkte sollys. 
Opbevares på afstand af oxiderende midler, stærke baser og stærke syrer. 
Rygning forbudt. Forebyg uautoriseret adgang. Beholdere, der er blevet åbnet, skal 
omhyggeligt genforsegles og stå op med henblik på at forebygge lækage. 

7.3 Specifikke slutanvendelser 
 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 
8.1. Kontrolparametre 

8.2. Eksponeringskontroller  
Forholdsregler til forebyggelse af eksponering 
Tekniske forholdsregler til 
forebyggelse af eksponering 

Benyt tilstrækkelig ventilation. Hvis det er muligt, skal dette opnås igennem lokal 
udsugning og god ventilation. Hvis disse tiltag ikke er tilstrækkelige i forhold til at 
fastholde koncentrationer af partikler og opløsningsdampe under OEL, skal der 
benyttes passende åndedrætsudstyr. 

Åndedrætsbeskyttelse  

Åndedrætsbeskyttelse Der skal benyttes åndedrætsværn, hvis luftkoncentrationen overstiger et acceptabelt 
niveau. Ved påsprøjtning skal der benyttes halv- eller fuldansigtsmaske med filter P2 
(IIb) til sprøjte. 

Håndbeskyttelse  

Håndbeskyttelse Ved længere tids eller gentagen kontakt skal der benyttes nitrilhandsker. 
Instruktionerne og oplysninger fra handskeleverandøren vedr. brug, opbevaring, 
vedligeholdelse og udskiftning skal følges. 

Øjen-/ansigtsbeskyttelse  

Øjenbeskyttelse Ved risiko for stænk: tætsiddende sikkerhedsbriller eller ansigtsværn. 

Hudbeskyttelse  

Hudbeskyttelse (undtagen hænder) Bær antistatisk tøj fremstillet af naturfibre eller varmebestandige syntetiske fibre. 
  

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om fysiske og kemiske egenskaber 
Fysisk tilstand Væske 
Lugt Svag duft. 
Massefylde Værdi = 1 g/cm3 
Opløselighed i vand Fuldt opløselig 

9.2. Øvrige oplysninger 

Andre fysiske og kemiske egenskaber 
Kommentarer VOC 0 g/liter 
 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabilitet Stabil under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7). 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

10.4. Forhold, der skal undgås 
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10.5. Inkompatible materialer 
Materialer, der skal undgås Holdes på afstand af oxiderende midler, stærke baser og stærke syrer med henblik 

på at forebygge eksotermiske reaktioner. 

10.6.  Farlige nedbrydningsprodukter 
Farlige nedbrydningsprodukter Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, kan det danne farlige 

nedbrydningsprodukter såsom kulmonoxid og kuldioxid, røg og nitrogenoxider. 
  

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1.  Oplysninger om toksikologiske effekter 

Akut toksicitet, Blandingsestimat 
Oral Propylheptanolethoxylat: LD50 rotte >2.000 mg/kg 

Potentielle akutte effekter 
Øjenkontakt Forårsager alvorlig øjenskade 

Forsinkede effekter/gentagen eksponering 
Indånding Mindre helbredsfare ved indånding af spraydampe. 
Indtagelse Indtagelse kan forårsage kvalme og opkastning. 
Generel åndedræts- eller 
hudsensibilisering 

Gentagen eller længere tids kontakt kan affedte huden, hvilket kan resultere i ikke-
allergisk kontaktdermatitis og absorption igennem huden. 

  

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger 
12.1.  Toksicitet 
Akut vandig, fisk, Kommentarer Propylheptanolethoxylat: LC50 fisk 96 t. >10-100 mg/l. 
Akut vandig, alger, Kommentarer Propylheptanolethoxylat EC50 alger 72h >10-100 mg/l. 
Akut vandig, Dafnier, Kommentarer Propylheptanolethoxylat: EC50 Dafnier 48 t. >10-100 mg/l. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Beskrivelse af persistens og 
nedbrydelighed 

Propylheptanolethoxylat: Opfylder kriterierne for bionedbrydelselighed tilhørende  
EU-regulativ nr. 648/2004 vedr. opløsningsmidler. 

12.3. Bioakkumulerende potentiale 

12.4. Mobilitet i jord 
Mobilitet Produktet er vandopløseligt. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-evaluering 
Resultater af PBT-evaluering Ikke klassificeret som PBT/vPvB iht. aktuelle EU-kriterier. 

12.6. Andre bivirkninger 
  

AFSNIT 13: Forholdsregler ved bortskaffelse 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Angiv passende metoder til kassering Må ikke udtømmes i kloakker eller vandløb. Affald og tomme beholdere skal 

kasseres i overensstemmelse med de regulativer, som fremgår af lovgivningen vedr. 
forurening og miljøbeskyttelse. 

Farligt affaldsprodukt Affaldet er klassificeret som ufarligt 
EWC-affaldsregulativ EWC: 080112 affaldsmaling og fernis ud over dem, der omtales i 08 01 11 
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Øvrige oplysninger Instruktioner vedr. udtømning af ståltønder 
Tønder, der skal indleveres til genanvendelse, skal drænes omhyggeligt. 
Udtømning skal foregå ved temperaturer > 15 °C. Tøm tønderne ved at vende dem 
på hovedet. Tønden skal hælde en smule (omtrent 10 °) med slidsen (åbningen) i 
den nederste position. Lad resten af produktet flyde ud, indtil tønden ikke drypper 
længere. 
Produkter med høj viskositet skal muligvis skrabes ud. Udskrabningen skal tage 
højde for øvrige oplysninger i dette MSDS. 

  

AFSNIT 14: Transportinformation 
14.1. FN-nummer 
Kommentarer Ikke klassificeret som farligt gods iht. ADR/RID/IMO/DGR. 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

14.3. Transportfareklasse(r) 
14.4. Emballagegruppe 

14.5. Miljømæssige farer 

14.6. Særlige forholdsregler for bruger 

14.7. Massetransport i overensstemmelse med appendiks II tilhørende MARPOL73/78 
og IBC-regulativet 

  

AFSNIT 15: Regulatoriske oplysninger 
15.1. Regulativer/lovgivning vedr. sikkerhed, sundhed og miljø, der er specifikke 

emnet eller blandingen 
Kommentarer EU-nr. 453/2010 

EU-nr. 1907/2006 (REACH) 
EU-nr. 1272/2008 (CLP) 
SFS 2011:927 Avfallsforordning  
AFS 2011:18 Hygieniska gransvarden 

15.2. Kemisk sikkerhedsevaluering 
Kemisk sikkerhedsevaluering udført Nej 
  

AFSNIT 16: Øvrige oplysninger 
Liste over relevante H-sætninger 
(afsnit 2 og 3). 

H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
H302 Farlig ved indtagelse. 

Information, der er blevet tilføjet, 
slettet eller revideret 

06-06-2015: Nyt CLP-opdateret MSDS fra producenten. 

Version 3 
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Tarkett AB 
Kommentarer De oplysninger, der fremgår af dette materialesikkerhedsdatablad, er baseret på 

vores og råvareproducentens nuværende viden og imødekommer kravene til 
lovgivningen i EU og Sverige. Oplysningerne skal betragtes som en overordnet 
beskrivelse af de sikkerhedskrav, der forventes af brugeren af produktet, og det 
forventes ligeledes, at produktet anvendes i overensstemmelse med afsnit 1. 
Brugeren er altid ansvarlig for at imødekomme de krav, som er gældende iht. 
national lovgivning. Ovenstående oplysninger er ikke en garanti for produktets 
egenskaber. Dette materialesikkerhedsdatablad skal være tilgængeligt for alle, som 
arbejder med produktet 

  
 


