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SIKKERHEDSDATABLAD

 The  Pink  Stuff  Miracle  Cleaning  Paste

Socco A/S

1.4.  Nødtelefonnummer

Ikke  klassificeret

1.3.  Nærmere  oplysninger  om  leverandøren  af  sikkerhedsdatabladet

National  nødtelefon

Sundhedsfarer

Sikkerhedssætninger

P103  Læs  etiketten  før  brug.

Rengøringsmiddel.

Nødtelefon

Anvendelser  frarådes

Klassificering  (EC  1272/2008)

Kontaktperson

AFSNIT  2:  Fareidentifikation

2.2.  Etiketelementer

Miljøfarer

P501  Indhold/beholder  bortskaffes  i  overensstemmelse  med  lokale  regler.

Egholmvej 8, 

7160 Tørring 

Ikke  klassificeret

+45 7585 2323
socco@socco.dk

Leverandør

nummer

Ikke  klassificeret

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

1.1.  Produktidentifikator

Produktnavn The  Pink  Stuff  Miracle  Cleaning  Paste 

Produktnummer BLE542

1.2.  Relevante  identificerede  anvendelser  af  stoffet  eller  blandingen  og  anvendelser,  der  frarådes

P102  Opbevares  utilgængeligt  for  børn.

Brug  kun  til  tilsigtede  anvendelser.

Kim Olesen

+45 82 12 12 12

EU:  112

Fysiske  farer

NC  ikke  klassificeret

2.1.  Klassificering  af  stoffet  eller  blandingen

Faresætninger

Identificerede  anvendelser
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  The  Pink  Stuff  Miracle  Cleaning  Paste

CAS-nummer:  14808-60-7

Klassifikation

CAS-nummer:  56-81-5

Klassifikation

CAS-nummer:  61789-31-9

Indtagelse

Øjenkontakt

3.2.  Blandinger

1-5  %

Ikke  klassificeret

4.1.  Beskrivelse  af  førstehjælpsforanstaltninger

efter  vask.

Generel  information

Indånding

2.3.  Andre  farer

Ikke  klassificeret

STOT  RE  2  -  H373

PUNKT  3:  Sammensætning/oplysninger  om  indholdsstoffer

CAS-nummer:  61790-79-2

1-5  %

EF-nummer:  200-289-5

Hold  den  berørte  person  varm  og  i  ro.  Fremkald  ikke  opkastning,  medmindre  det  er  under  ledelse  af

lægehjælp,  hvis  noget  ubehag  fortsætter.  Hvis  du  er  i  tvivl,  skal  du  straks  søge  lægehjælp.

EF-nummer:  238-878-4

Natrium  Cocoate

adskillige  minutter.  Søg  straks  lægehjælp.  Fortsæt  med  at  skylle.

Hudkontakt

Produktet  anses  for  at  være  en  lav  risiko  under  normale  brugsforhold.

Ikke  klassificeret

<1  %

Flyt  den  berørte  person  til  frisk  luft  med  det  samme.  Søg  lægehjælp,  hvis  noget  ubehag  fortsætter.

30-60  %

Fjern  eventuelle  kontaktlinser,  og  åbn  øjenlågene  med  vidt  afstand.  Skyl  forsigtigt  med  vand  til

Klassifikation

PUNKT  4:  Førstehjælpsforanstaltninger

Kvarts  (SiO2)

Glycerin

EF-nummer:  263-162-3

Indånding

opmærksom  på,  hvis  noget  ubehag  fortsætter.  Søg  lægehjælp,  hvis  symptomerne  er  alvorlige  eller  fortsætter

Dette  produkt  indeholder  ingen  stoffer  klassificeret  som  PBT  eller  vPvB.

for  yderligere  oplysninger  om  sundhedsfarer.

Natriumpalmat

EF-nummer:  263-050-4

Den  fulde  tekst  for  alle  R-sætninger  og  faresætninger  er  vist  i  afsnit  16.

Fjern  forurening  med  sæbe  og  vand  eller  anerkendt  hudrensemiddel.  Få  læge

Produktet  anses  for  at  være  en  lav  risiko  under  normale  brugsforhold.  Se  afsnit  11

medicinsk  personale.  Skyl  munden  grundigt  med  vand.  Giv  rigeligt  vand  at  drikke.  Få

4.2.  Vigtigste  symptomer  og  virkninger,  både  akutte  og  forsinkede

Klassifikation
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 The  Pink  Stuff  Miracle  Cleaning  Paste

Kan  forårsage  ubehag.

5.2.  Særlige  farer  i  forbindelse  med  stoffet  eller  blandingen

PUNKT  6:  Forholdsregler  over  for  udslip  ved  uheld

Undgå  indånding  af  dampe.  Undgå  kontakt  med  øjnene  og  langvarig  hudkontakt.  Bær  beskyttelsestøj  og  

handsker.

Farlig  forbrænding

6.3.  Metoder  og  materiale  til  indeslutning  og  oprydning

Under  brug  må  du  ikke  spise,  drikke  eller  ryge.  Vask  forurenet  hud  grundigt  efter  håndtering.

Hudkontakt

5.1.  Slukningsmidler

Særligt  beskyttelsesudstyr  til  

brandmænd

Miljømæssige  forholdsregler

Forholdsregler  ved  brug

Produktet  anses  for  at  være  en  lav  risiko  under  normale  brugsforhold.  Kan  være  skadeligt  ved  indtagelse.

For  ikke-indsatspersonale  Fjern  personer  af  sikkerhedsmæssige  årsager

Specifikke  behandlinger

Indtagelse

AFSNIT  5:  Brandbekæmpelse

Produkter

Personlige  forholdsregler

Absorber  spild  med  ikke-brændbart,  absorberende  materiale.  Saml  og  anbring  i  egnede  affaldsbeholdere  og  forsegl  

forsvarligt.  Bortskaf  indholdet/beholderen  i  overensstemmelse  med  lokale  regler.

Henvisning  til  andre  afsnit  For  personlig  beskyttelse,  se  afsnit  8.

Noter  til  lægen

Produktet  er  ikke-brændbart.  Produktet  er  ikke  brandfarligt.

Undgå  kontakt  med  øjnene  og  langvarig  hudkontakt.  Undgå  indånding  af  dampe  og  spray/tåger.  Sørg  for  

tilstrækkelig  ventilation.

Specifikke  farer

6.1.  Personlige  sikkerhedsforanstaltninger,  værnemidler  og  nødprocedurer

Metoder  til  oprydning

4.3.  Angivelse  af  omgående  lægehjælp  og  særlig  behandling  nødvendig

Rådgivning  om  generel  

arbejdshygiejne

Oxider  af  kulstof.  Termisk  nedbrydning  eller  forbrænding  kan  frigive  carbonoxider  og  andre  giftige  gasser  eller  

dampe.

6.2.  Miljømæssige  forholdsregler

Øjenkontakt

Bær  selvstændigt  åndedrætsværn  med  positivt  tryk  (SCBA)  og  passende  beskyttelsesdragt.  Brug  særligt  beskyttelsestøj.

Egnede  slukningsmidler  Produktet  er  ikke  brandfarligt.  Sluk  med  skum,  kuldioxid  eller  tørt  pulver.

Anses  ikke  for  at  være  en  væsentlig  fare  på  grund  af  de  små  anvendte  mængder.  Undgå  udledning  til  afløb  eller  

vandløb  eller  på  jorden.

7.1.  Forholdsregler  for  sikker  håndtering

Langvarig  hudkontakt  kan  forårsage  midlertidig  irritation.  Hudirritation  bør  ikke  forekomme,  når  det  bruges  som  

anbefalet.

Ingen  anbefaling  givet,  men  førstehjælp  kan  stadig  være  påkrævet  i  tilfælde  af  utilsigtet  eksponering,  indånding  

eller  indtagelse  af  dette  kemikalie.  Hvis  du  er  i  tvivl,  SØG  HURTIG  LÆGEHJÆLP!

5.3.  Råd  til  brandmænd

Til  nødhjælpspersonale  Bær  åndedrætsværn,  hvis  de  udsættes  for  dampe/spray/gasser

AFSNIT  7:  Håndtering  og  opbevaring

6.4.  Henvisning  til  andre  afsnit

Behandle  symptomatisk.
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7.3.  Specifik  slutanvendelse

8.2.  Eksponeringskontrol

Bær  passende  tøj  for  at  forhindre  enhver  mulighed  for  hudkontakt.

Hygiejniske  foranstaltninger

kontroller

kontroller

Lugttærskel

Fordampningshastighed

Opbevaringsklasse

Langtidseksponeringsgrænse  (8-timers  TWA):  WEL  10  mg/m³  tåge

Bær  øjenværn.

Ikke  tilgængelig.

Sørg  for,  at  alle  tekniske  foranstaltninger  nævnt  i  afsnit  7  i  dette  sikkerhedsdatablad  er  på  plads

Lugt

Smeltepunkt

Flammepunkt

7.2.  Betingelser  for  sikker  opbevaring,  herunder  eventuel  uforenelighed

Åndedrætsværn

Grænseværdier  for  erhvervsmæssig  eksponering

De  identificerede  anvendelser  for  dette  produkt  er  beskrevet  i  afsnit  1.2.

Opbevares  på  et  køligt  sted.

Undgå  indånding  af  dampe  og  spray/tåger.  Sørg  for  tilstrækkelig  ventilation.

beskyttelse

9.1.  Oplysninger  om  grundlæggende  fysiske  og  kemiske  egenskaber

Farve

AFSNIT  8:  Eksponeringskontrol/Personlig  beskyttelse

Passende  teknik

pH

Fordampningsfaktor

Parfume.

Dette  produkt  opretholder  ikke  forbrænding.

Beskyttelsesudstyr

Anden  hud  og  krop

AFSNIT  9:  Fysiske  og  kemiske  egenskaber

Specifik  slutanvendelse

Ingen  specifikke  testdata  er  tilgængelige.

Ingen  information  tilgængelig.

Håndbeskyttelse

Der  forventes  ingen  specifikke  krav  under  normale  brugsforhold.

Uspecificeret  opbevaring.

Bær  beskyttelseshandsker.  Den  skal  have  en  minimumstykkelse  på  0,55  mm

WEL  =  Workplace  Exposure  Limit.

Miljøeksponering

Lyserød.

Forholdsregler  ved  opbevaring

Indledende  kogepunkt  og  interval  Ikke  tilgængelig.

Glycerin

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Vask  hænder  grundigt  efter  håndtering.  Ryg  ikke  i  arbejdsområdet.

Sæt  ind.

Ikke  anvendelig.

Udseende

pH  (fortyndet  opløsning):  9,5  -  11,0  10  %

8.1.  Kontrolparametre

Revisionsdato:  21/05/2021
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10.5.  Inkompatible  materialer

Ikke  anvendelig.

Ikke  anvendelig.

Ikke  kendt.

9.2.  Andre  oplysninger

10.2.  Kemisk  stabilitet

Opløselighed(er)

Ikke  anvendelig.

Eksplosiv  under  påvirkning

Dampdensitet

AFSNIT  10:  Stabilitet  og  reaktivitet

Viskositet

Der  er  ingen  kendte  reaktivitetsfarer  forbundet  med  dette  produkt.

Volatilitet

Ikke  kendt.

Kritisk  temperatur

Ingen  information  tilgængelig.

Stabilitet

Brydningsindeks

Fordelingskoefficient

farlig  situation.

Ikke  bestemt.

Ingen  specifikke  testdata  er  tilgængelige.

10.1.  Reaktivitet

Relativ  tæthed

af  en  flamme

Eksplosive  egenskaber

Mulighed  for  farlig

Mætningskoncentration

Der  er  ingen  kendte  forhold,  der  sandsynligvis  vil  resultere  i  en  farlig  situation.

Ingen  særlige  stabilitetsproblemer.

Partikelstørrelse

Selvantændelsestemperatur

10.4.  Forhold,  der  skal  undgås

Ingen  information  nødvendig.

Opløseligt  i  vand.

Øvre/nedre  brændbarhed  el

Bulkdensitet

Opfylder  ikke  kriterierne  for  klassificering  som  oxiderende.

Antændelighed  (fast  stof,  gas)

Ikke  kendt.

reaktioner

Anden  brændbarhed

Ikke  anvendelig.

Ikke  anvendelig.

10.3.  Mulighed  for  farlige  reaktioner

Dekomponeringstemperatur  Ikke  bestemt.

Molekylær  vægt

Ikke  tilgængelig.

Forhold,  der  skal  undgås

Ikke  tilgængelig.

eksplosionsgrænser

Reaktivitet

Oxiderende  egenskaber

Ingen  information  nødvendig.

1,45  -  1,6  g/ml  ved  20°C

Intet  specifikt  materiale  eller  gruppe  af  materialer  vil  sandsynligvis  reagere  med  produktet  for  at  producere  en

Ikke  anvendelig.

Anses  ikke  for  at  være  eksplosiv.

Damptryk

Flygtig  organisk  forbindelse  Ingen  information  nødvendig.
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Farlig  nedbrydning

Materiale  producent.

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Akut  toksicitet  -  dermal

Hudsensibilisering

Specifik  målorgantoksicitet  -  enkelt  eksponering

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

10.6.  Farlige  nedbrydningsprodukter

er  blevet  udført  ved  hjælp  af  ATE  (Acute  Toxicity  Estimate)  beregningsmetode  ved  hjælp  af  LD50  eller

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

12.1.  Toksicitet

Respiratorisk  sensibilisering

Reproduktionstoksicitet

Aspirationsfare

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Intet  specifikt  materiale  eller  gruppe  af  materialer  vil  sandsynligvis  reagere  med  produktet  for  at  producere  en

Alvorlig  øjenskade/øjenirritation

Toksikologiske  virkninger

Materialer,  der  skal  undgås

fra  toksicitetsklassifikationer  at

Noter  (dermal  LDÿÿ)

Hudætsning/-irritation

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Genotoksicitet  -  in  vitro

PUNKT  11:  Toksikologiske  oplysninger

Noter  (mundtlige  LDÿÿ)

Specifik  målorgantoksicitet  -  gentagen  eksponering

PUNKT  12:  Økologisk  information

Reproduktionstoksicitet  -  fertilitet  Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Akut  toksicitet  -  oral

Hudætsning/-irritation

Hudsensibilisering

Produkter

STOT  -  enkelteksponering

Baseret  på  de  tilgængelige  oplysninger  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Noter  (indånding  LCÿÿ)

Respiratorisk  sensibilisering

Ingen  kendte  farlige  nedbrydningsprodukter.

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

ATE-tal  leveret  af  Raw

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Kræftfremkaldende  egenskaber

farlig  situation.

Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Vi  har  ikke  udført  dyreforsøg  for  dette  produkt.  Eventuelle  ATE-tal  citeret  nedenfor  er

Akut  toksicitet  -  indånding

Alvorlig  øjenskade/øjenirritation  Baseret  på  tilgængelige  data  er  klassificeringskriterierne  ikke  opfyldt.

Kræftfremkaldende  egenskaber

Aspirationsfare

Kimcellemutagenicitet

STOT  -  gentagen  eksponering

11.1.  Oplysninger  om  toksikologiske  virkninger
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12.3.  Bioakkumuleringspotentiale

Resultater  af  PBT  og  vPvB

Generel  information

Bortskaf  affaldet  til  godkendt  affaldsdeponeringssted  i  overensstemmelse  med  kravene  i

12.6.  Andre  negative  virkninger

AFSNIT  14:  Transportoplysninger

Ikke  anvendelig.

Ikke  klassificeret.

Persistens  og  nedbrydelighed  Det  eller  de  overfladeaktive  stoffer,  der  er  indeholdt  i  dette  produkt,  overholder  kriterierne  for  biologisk  nedbrydelighed

Produktet  er  blandbart  med  vand  og  kan  spredes  i  vandsystemer.

PUNKT  13:  Bortskaffelse

Bortskaffelsesmetoder

Lufttransportnotater

Ikke  reguleret.

Ikke  reguleret.

Produktet  indeholder  et  stof,  som  er  skadeligt  for  organismer,  der  lever  i  vand.

lokale  renovationsmyndighed.

Ikke  tilgængelig.

12.2.  Persistens  og  nedbrydelighed

Mobilitet

Andre  negative  virkninger

produkt  eller  brugte  beholdere  i  overensstemmelse  med  lokale  regler

Produktet  er  ikke  omfattet  af  internationale  regler  for  transport  af  farligt  gods

Vejtransportnotater

Produktet  er  ikke  bioakkumulerende.

vurdering

Ikke  anvendelig.

14.1.  FN  nummer

Ikke  reguleret.

Dette  stof  er  ikke  klassificeret  som  PBT  eller  vPvB  i  henhold  til  gældende  EU-kriterier.

Produktionen  af  affald  bør  minimeres  eller  undgås,  hvor  det  er  muligt.  Bortskaf  affald

Generel

Bioakkumuleringspotentiale

14.2.  UN  korrekt  forsendelsesnavn

Ikke  klassificeret.

Undgå  indtrængning  af  undergrunden.

(EWC).

som  fastsat  i  forordning  (EF)  nr.  648/2004  om  vaskemidler.

13.1.  Metoder  til  affaldsbehandling

12.5.  Resultater  af  PBT-  og  vPvB-vurdering

Affaldsklasse

Søtransportnotater

Toksicitet

Ikke  anvendelig.

12.4.  Mobilitet  i  jord

Skyl  ikke  ud  i  overfladevand  eller  det  sanitære  kloaksystem.

Affaldskodeklassificeringen  skal  udføres  i  henhold  til  det  europæiske  affaldskatalog

Jernbanetransportnotater

14.4.  Pakkegruppe

(IMDG,  IATA,  ADR/RID).

14.3.  Transportfareklasse(r)

Fordelingskoefficient
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og  IBC-koden

Transport  i  løs  vægt  iflg

Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EF)  nr.  1272/2008  af  16.  december  2008  om  klassificering,  

mærkning  og  emballering  af  stoffer  og  blandinger  (som  ændret).

Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EF)  nr.  1907/2006  af  18.  december  2006  om  registrering,  

vurdering,  godkendelse  og  begrænsning  af  kemikalier  (REACH)  (som  ændret).

Ikke  relevant.

EH40/2005  Grænseværdier  for  eksponering  på  arbejdspladsen.

EU-lovgivning

The  Pink  Stuff  Miracle  Cleaning  Paste

14.5.  Miljøfarer

Miljøfarligt  stof/havforurenende  stof  Nr.

14.6.  Særlige  forholdsregler  for  brugeren

Sørg  for,  at  personer,  der  transporterer  produktet,  ved,  hvad  de  skal  gøre  i  tilfælde  af  en  ulykke  eller  spild.  Transporter  altid  i  lukkede  beholdere,  der  er  

opretstående  og  sikre.

14.7.  Transport  i  bulk  i  henhold  til  bilag  II  til  MARPOL  og  IBC-koden

PUNKT  15:  Lovgivningsmæssige  oplysninger

Nationale  regler

15.1.  Sikkerheds-,  sundheds-  og  miljøbestemmelser/lovgivning  specifik  for  stoffet  eller  blandingen

Der  er  ikke  udført  kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT  16:  Andre  oplysninger

Bilag  II  til  MARPOL  73/78

Europa-Parlamentets  og  Rådets  forordning  (EF)  nr.  648/2004  af  31.  marts  2004  om  vaske-  og  rengøringsmidler  

(som  ændret).

15.2.  Kemikaliesikkerhedsvurdering

Revisionsdato:  21/05/2021
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DNEL:  Afledt  niveau  uden  effekt.

ECÿÿ:  50%  af  maksimal  effektiv  koncentration.

Klassifikationsforkortelser

Aquatic  Chronic  =  Farlig  for  vandmiljøet  (kronisk)

LOEC:  Laveste  observerede  effektkoncentration.

SDS  nummer

ADN:  Europæisk  aftale  om  international  transport  af  farligt  gods  ad  indre  vandveje.

IARC:  International  Agency  for  Research  on  Cancer.

IATA:  International  Air  Transport  Association.

Revision

Forkortelser  og  akronymer  brugt  i  

sikkerhedsdatabladet

Asp.  Tox.  =  Aspirationsfare  Carc.  =  

Kræftfremkaldende  egenskaber  

STOT  RE  =  Specifik  målorgantoksicitet  -  gentagen  eksponering  STOT  SE  =  

Specifik  målorgantoksicitet  -  enkelt  eksponering

PNEC:  Forudsagt  koncentration  uden  effekt.

ADR:  Europæisk  aftale  om  international  transport  af  farligt  gods  ad  vej.

SVHC:  Stoffer  med  meget  stor  bekymring.  vPvB:  

Meget  persistent  og  meget  bioakkumulerende.

DMEL:  Afledt  minimal  effektniveau.

Akut  Tox.  =  Akut  toksicitet  Aquatic  

Acute  =  Farlig  for  vandmiljøet  (akut)
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LCÿÿ:  Dødelig  koncentration  til  50  %  af  en  testpopulation.

LOAEL:  Laveste  observerede  bivirkningsniveau.

LOAEC:  Laveste  observerede  koncentration  af  bivirkninger.

og  akronymer

Fuldstændige  faresætninger

GHS:  Globalt  harmoniseret  system.

Jernbane.

21/05/2021

CAS:  Chemical  Abstracts  Service.

IMDG:  Internationalt  Maritime  Dangerous  Goods.

MARPOL  73/78:  International  konvention  om  forebyggelse  af  forurening  fra  skibe,  1973  som  ændret  ved  protokollen  af  

1978.  cATpE:  Converted  Acute  Toxicity  Point  Estimate.

Erstatter  dato

ATE:  Akut  toksicitetsvurdering.

REACH:  Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  om  registrering,  evaluering,  godkendelse  og  begrænsning  af  kemikalier.

RID:  Europæisk  overenskomst  vedrørende  international  transport  af  farligt  gods  af

Revisionsdato

H373  Kan  forårsage  skade  på  organer  ved  længerevarende  eller  gentagen  eksponering.

30/03/2021

LDÿÿ:  Dødelig  dosis  til  50  %  af  en  testpopulation  (median  lethal  dosis).

Revisionsdato:  21/05/2021




