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

1.1. Produktidentifikator: CBC 500 – UNI CLEAN 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 
Stoffets/præparatets anvendelse:  Rengøringsmiddel 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent/leverandør: 

Leverandør 
Gade 
Postnummer / by 
Telefon 
Telefax 
Information kontakt 

Socco A/S
Egholmvej 8
7160 Tørring 
 +45 7585 2323

socco@socco.dk

1.4. Nødtelefon : +45 8112 1212 - Giftlinjen 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen mixture 
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 
Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen. 

2.2. Mærkningselementer 
Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: Ikke relevant 

Farepiktogrammer: Ikke relevant 

Signalord: Ikke relevant 

Faresætninger: Ikke relevant 

2.3. Andre farer 
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
PBT: Ikke relevant 
vPvB: Ikke relevant 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.2. Blandinger 

Beskrivelse: Blanding af nedenfor anførte stoffer med ufarlige tilsætninger (opløsning i vand). 

Farlig ingrediens 
CAS no. 

EC no. 
REACH registration no. 

Vægtfraktion Classification 

2-butoxyethanol
111-76-2

203-905-0
01-2119475108-36

<2,5 % 

Acute Tox. 4 ; H302 
Acute Tox. 4, H332; 
Skin Irrit. 2, H315;  
Eye Irrit. 2, H319 

Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske stoffer (Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), 
artikel 57). 

Forordning (EF) Nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler / Indholdsmærkning 
nonioniske overfladeaktive stoffer, amfotere overfladeaktive stoffer <5% 

Yderligere anvisninger 
Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.6. 
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge. 

Efter hudkontakt: 
Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden. Vaskes af med vand og sæbe. 

Efter øjenkontakt: 
Skyl åbne øjne i flere minutter under rindende vand.. 
Søg læge, hvis problemerne er vedvarende. 

Efter indtagelse: 
Skyl munden og drik rigeligt vand. Søg læge, hvis problemerne er vedvarende. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed 
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

Selve produktet brænder ikke. Koordinere brandslukningsforanstaltninger til brandmiljøet. 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler: 
CO2, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller 
alkoholbestandigt skum. 

Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde: Vand i fuld stråle. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Særlige værnemidler: 
Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn. Se punkt 8. 

5.4 Yderligere oplysninger: 
Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vandspray. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personl ige sikkerhedsforanstal tninger, personl ige værnemidler og nødprocedurer 
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte 
Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Fortynd med rigeligt vand. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld). 
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. 

6.4. Henvisning til andre punkter 
Se råd i Punkt 7, 8, 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Overhold de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier. 

Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: 
Læg mærke til de generelle regler for indvendig brandforebyggelse. 
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring  
Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere. 

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav. 

Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:: 
Vær opmærksom på forskrifter / tekniske retningslinjer for blandet opbevaring af brandfarlige væsker 

Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Ingen 

7.3. Særlige anvendelser 
Rengøringsmidler til industriel anvendelse 

 
 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges 
ingrediens   

2-butoxyethanol (<2.5%).       
CAS 111-76-2 

GV Langtidsværdi: 98 mg/m³, 20 ppm 
EH 

Komponenter med biologiske grænseværdier  
ingrediens   

2-butoxyethanol (<2.5%).       
CAS 111-76-2 

BMGV 240 mmol/mol creatinine 
Medium: urine 
Sampling time: post shift 
Parameter: butoxyacetic acid 

Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen 

8.2. Eksponeringskontrol:  

Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg: 
  Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7. 

Personlige værnemidler: 

Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne: 
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier. 
Dampe og forstøvningståge må ikke indåndes. 
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. 
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør. 
Undgå kontakt med øjnene. 

Eye/face protection: Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller (EN 166). 

Håndbeskyttelse: 
Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet. 
Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og 
nedbrydning. 

Handskemateriale: 
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier 
og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige 
stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor 
efterprøves inden brugen. 

Handskematerialets gennemtrængningstid 
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde 
denne. 

Kropsbeskyttelse: Let beskyttelsesbeklædning  

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet 
Ikke påkrævet. 
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Udseende : Flydende 
Farve : gullig, klar 
Lugt : Karakteristisk 
Lugttærskel  : Ikke bestemt 

 

pH- værdi : Alkalisk (20°C, 10 g/l) 
Begyndelseskogepunkt og : >100°C 
Flammepunkt :  Ikke relevant 
Dekomponeringstemperatur:  Ikke bestemt 
Damptryk ved : 23 hPa  
Massefylde  : 1,150 +/- 0,05 g/cm³ (20 °C ) 
Viskositet:  
(kinematisk / dynamisk:) :  Ikke bestemt 
Opløselighed i/blandbarhed med 
Vand : Fuldt blandbar (20 °C (68 °F) 
Smeltepunkt/frysepunkt :  Ikke bestemt 
Antændelighed  :  Ikke relevant 
Øvre og nedre eksplosionsgrænse 
Nedre :  Ikke bestemt 
Øvre :  Ikke bestemt 
Fordelingskoefficient : n-oktanol/vand Ikke bestemt 
Dampmassefylde: :  Ikke bestemt 
Maksimalt VOC-indhold (EC) : 0,0 Wt % (1999/13/EG ( 20 °C)) 
Max. VOC content (Decopaint): 0,0 Wt % (2004/42/EG ( 20 °C)) 

9.2. Andre oplysninger 
Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed 
Selvantændelsestemperatur: Produktet er ikke selvantændeligt. 
Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt. 
Tilstandsændring 
Fordampningshastighed  Ikke bestemt. 
Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser 
Eksplosivstoffer  Ikke relevant 
Brandfarlige gasser  Ikke relevant 
Aerosoler  Ikke relevant 
Brandnærende gasser  Ikke relevant 
Gasser under tryk  Ikke relevant 
Brandfarlige væsker  Ikke relevant 
Brandfarlige faste stoffer  Ikke relevant 
Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant 
Pyrofore væsker  Ikke relevant 
Pyrofore faste stoffer  Ikke relevant 
Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant 
Stoffer og blandinger, som ved kontakt med 
vand udleder brandfarlige gasser Ikke relevant 
Brandnærende væsker  Ikke relevant 
Brandnærende faste stoffer  Ikke relevant 
Organiske peroxider  Ikke relevant 
Metalætsende  Ikke relevant 
Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant 
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 

10.2. Kemisk stabilitet 
Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner. 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 

10.5. Materialer, der skal undgås 
Stærke oxidationsmidler. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Fare for dannelse af toksiske pyrolyseprodukter. 

 
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier  
ATE (Akutte toksicitetsskøn)   
Oral  
Dermal  
Inhalation  

LD50  
LD50  
LC 50 / 4 h 

65.000 mg/kg (OECD 202, guinea pig)  
53.000 mg/kg (OECD 201, rabbit)  
500-1.000 mg/l (rat) 

Hudætsning/-irritation 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation 
Ved længerevarende kontakt med produktet kan en let irritation være mulig. 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Kimcellemutagenicitet 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Kræftfremkaldende egenskaber 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Reproduktionstoksicitet 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Enkel STOT-eksponering 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Gentagne STOT-eksponeringer 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Aspirationsfare 
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

11.2 Oplysninger om andre farer 

Hormonforstyrrende egenskaber 
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. 

 



Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF - ISO 11014-1 
 

Handelsnavn: CBC 500 – UNI CLEAN 
 

Revision : 21.03.2022 / Version 2.0  (1.0) 
Trykdato  : 21.03.2022 
  Fortsat fra side 6/8 

 

 

DK 

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 
Toksicitet i vand:  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Biodegradation  
Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 
om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af 
vaske- og rengøringsmidler. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale / 12.4. Mobilitet i jord 
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
PBT: Ikke relevant. 
vPvB: Ikke relevant. 

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber 
Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber. 

12.7 Andre negative virkninger 
Yderligere økologiske oplysninger: 
Generelle anvisninger: Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende. 

 
 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Anbefaling: 
Det brugte produkt recykles eller genbruges så vidt muligt på anden vis. Er dette ikke muligt overdrages det til 
tilladt form for bortskaffelse. 

Affaldskodenummer: 
Affaldskodenumrene har siden den 1.1.1999 ikke kun været produkt-, men derimod også hovedsageligt 
anvendelsesorienteret. De affaldskodenumre, der er gældende for anvendelsen, kan findes i det europæiske 
affaldskatalog. 

Urensede emballager: 
Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. 

Anbefaling: 
Efter fuldstændig tømning og rengøring sendes til istandsættelse eller genbrug. 
R e t u r e m b a l l a g e: Lukkes omgående efter optimal tømning tæt til og leveres tilbage til leverandøren uden 
rengøring. Vær opmærksom på, at der ikke kommer fremmede stoffer ind i emballagen! 
Andre beholdere: tømmes fuldstændigt og tilføres i rengjort tilstand en rekonditionering eller oparbejdning. 

13.2 Andre negative virkninger 
ikke 

 
 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

14.1. UN nummer, ADR, IMDG, IATA Ikke relevant. 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)  

Land transport (ADR/RID)  Ikke relevant. 

Sea transport (IMDG) Ikke relevant. 

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR) Ikke relevant. 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Land transport (ADR/RID) Class(es)   
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Classification code  : Ikke relevant. 

Sea transport (IMDG) 
Class(es)  : Ikke relevant 

Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR) 

Class(es)  : Ikke relevant. 

14.4. Emballagegruppe : Ikke relevant. 

14.5. Miljøfarer  
Land transport (ADR/RID)  : Nej 
Sea transport (IMDG)  : Nej 
Air transport (ICAO-TI / IATA-DGR): Nej 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 
Ikke relevant 

UN "Model Regulation": Ikke relevant 
 
 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

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

Direktiv 2012/18/EU 
Navngivne farlige stoffer - BILAG I: Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. 

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk 
udstyr - Bilag II: Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. 

Forordning (EU) 2019/1148 
Bilag I - UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre 
grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3) Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. 

Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDGANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER 
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. 

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer 
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. 

Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem 
Fællesskabet og tredjelande 
Ingen af indholdsstofferne er optaget i listen. 

Nationale forskrifter: 
Teknisk vejledning luft 
Klasse Andel i % 
  NK <    2.5 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. 

 
 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

16.1 Angivelse af ændringer 
ingen 
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16.2 Forkortelser og akronymer 
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement 

Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer 

(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
LEV: Local Exhaust Ventilation 
RPE: Respiratory Protective Equipment 
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC und RCR= Expositionsgrad/DNEL) 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008) 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Acute Tox. 4: Akut toksicitet – Kategori 4 
Skin Irrit. 2: Hudætsning/hudirritation – Kategori 2 
Eye Irrit. 2: Alvorlige øjenskader/øjenirritation – Kategori 2 

16.3 Nøglelitteraturhenvisninger og datakilder 
Leverandøroplysninger og data fra "databasen over registrerede stoffer" fra European Chemicals Agency (ECHA) 
blev brugt til at oprette dette sikkerhedsdatablad.. 

16.4 Klassificering for blandinger og anvendt evalueringsmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 
[CLP] 
Ingen information tilgængelig. 

16.5 Registrier-Nummer: 

Risikoangivelser 
H302 Farlig ved indtagelse. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H332 Farlig ved indånding  

16.6 Træningsråd 
 ingen 

16.7 Yderligere Information 
ingen 

 
Ovenstående information beskriver udelukkende produktets sikkerhedskrav og er baseret på vores nuværende viden. 
Informationen er beregnet til at give dig råd om sikker håndtering af produktet nævnt i dette sikkerhedsdatablad til 
opbevaring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres til andre produkter. I tilfælde af 
blanding af produktet med andre produkter eller i tilfælde af forarbejdning, er oplysningerne på dette 
sikkerhedsdatablad ikke nødvendigvis gyldige for det nye fremstillede materiale. 

 
 




