
 

 

Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Afdeling 1: identifikation af stoffet/blandingen og af selskabets identitet  

 Alarm telefon, hvor der gives oplysninger til brugere og medicinsk personale i Polen: 68 451 23 24 
(arbejdsdage, 8:00-16:00) 

Nødopkald telefonnummer: 1,4  

 Felicite S. sp. z o.o. 
Ul. Sienna 9, 70-542 Szczecin 
Mob: +48 574 666 456 
www.felicite.dk 
 

  
 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: 1,3  

 Brug frarådes: ikke specificeret   
 Anbefalet anvendelse: opvaskemiddel   
 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes: 1,2  

 Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

Produkt-id: 1,1  

 

 
Punkt 2: fareidentifikation  

 Etiket elementer: 2,2  
 Øjenirritation. 2: alvorlig øjenskade/øjenirritation, farekategori 2, H319    
 Klassificeringen af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).    

 1272/2008 (CLP):   
 Klassificering af stoffet eller blandingen: 2,1  

 Produktet opfylder ikke PBT/VPvB kriterierne.   
 Andre farer: 2,3  

 P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 
Fortsæt skylning.  
P332+P313 -Ved hudirritation: Søg lægehjælp. 
 

   
 Sikkerhedssætninger:    
 Øjenirritation. 2: H319-irriterer øjnene    

 Faresætninger:    

 
 

         

   

 Bemærk    
 1272/2008 (CLP):   

 

 
Afdeling 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer  

 1907/2006 (punkt 3) i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr.   
 Komponenter:   
 Blandingen er baseret på kemiske produkter. Kemisk Beskrivelse:   

 Blanding: 3,2  
 Ikke gældende   
 Stoffer: 3,1  

 Koncentration Kemisk navn/klassificering Identifikation   

   

 15-< 30% 
 

Øjenirritation. 2: H319-note 

 

Forordning 1272/2008   
  

 

ATP CLP00 Natriumkarbonat ¹   

   
 

¹ et stof udgør en sundheds-eller miljørisiko, opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) nr 2015/830 
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Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Afdeling 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer (fortsættelse)  

 Koncentration Kemisk navn/klassificering Identifikation   

   

 5-< 15% 
 

Akut Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318; Ox. Sol. 3: H272-fare 

   

Forordning 1272/2008   
  

 

Klasser. 
Tilgængelige. 

Dinatrium karbonat, stof med brintoverilte (2:3) ¹   

   

 1-< 5% 
 

Akut Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318-fare 

  

Forordning 1272/2008   
  

 

Klasser. 
Tilgængelige. 

Alkoholer, C12-14, ethoxylated (7 EO) ¹   

   
 ¹ et stof udgør en sundheds-eller miljørisiko, opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) nr 2015/830  
   

 Mere information om farer ved stoffer – Se afsnit 8, 11, 12, 15 og 16   

 

 
Punkt 4: førstehjælpsforanstaltninger  

 Ingen tilgængelige data   

 Indikation af øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling med ofret: 4,3  

 De akutte og forsinkede virkninger af eksponering er angivet i punkt 2 og 11.   
 De vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger af eksponering: 4,2  

 Fremkald ikke opkastning, og i tilfælde af en fejl skal hovedet vippes fremad for at undgå aspiration af maveindhold. Giv offeret ro i sindet. Skyl 
munden og svælget, da de højst sandsynligt er blevet kontamineret ved indtagelse. 

  

 Ved indtagelse/aspiration:   

 Skyl grundigt med vand ved stuetemperatur i 15 minutter. Lad ikke ofret at gyde eller lukke øjnene. Hvis den tilskadekomne person bærer 
kontaktlinser, bør de fjernes, hvis de ikke er limet til øjet, ellers kan du forårsage yderligere skader. I alle tilfælde, efter vask af tilskadekomne, 
konsultere en læge så hurtigt som muligt og vise ham produktets sikkerhedsdatablad. 

  

 ved øjenkontakt:   

 I tilfælde af kontakt med hud, anbefales det at rengøre det udsatte område med vand og neutral sæbe. Hvis du har hudlæsioner (sviende smerte, 
rødme, udslæt, blærer), bør du gå til din læge med dit produktsikkerheds datablad. 

  

 Hudkontakt:   

 Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som farlige ved indånding, men hvis symptomerne på forgiftning opstår, skal patienten 
bringes ud af eksponerings zonen og sikres, at der er frisk luft til rådighed for ham. Konsultere din læge, hvis dine symptomer ikke forbedres eller 
forværres. 

  
 Ved indånding:   

 Symptomer som følge af forgiftning kan kun forekomme efter eksponering, og derfor, i tilfælde af tvivl, direkte eksponering for et kemisk 
produkt eller en langvarig utilpashed, konsultere din læge og vise ham sikkerhedsdatabladet Produkt. 

  
 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: 4,1  

 

 
Punkt 5: procedurer for brandslukning  

 Yderligere vilkår:   

 Afhængigt af størrelsen af ilden, kan det være nødvendigt at bruge fuldstændig beskyttende tøj og selvforsynet åndedrætsværn. I henhold til 
direktiv 89/654/EF bør der foreligge en mindste ressource for nødudstyr og driftsmidler (brand tæpper, et handy førstehjælpsudstyr). 

  

 Information til brandvæsenet: 5,3  

 Forbrændingen eller den termiske nedbrydning giver underproduktioner af reaktioner, som kan være meget giftige og derfor kan udgøre en 
alvorlig sundhedsrisiko. 

  
 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: 5,2  

 Ikke-brændbar under normale håndterings-, opbevarings-og anvendelsesbetingelser. I tilfælde af betændelse som følge af forkert brug, oplagring 
eller anvendelse af pulver, skal brandslukkere (ABC-pulver) fortrinsvis anvendes i overensstemmelse med forordningen om brandbeskyttelses 
anordninger. Det anbefales ikke at bruge det aktuelle vand som brandslukningsmiddel. 

  
 Slukningsmidler: 5,1  
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Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Punkt 5: Brandbekæmpelses procedurer (fortsat)  

 Operere i overensstemmelse med den interne beredskabsplan og de informationsbrochurer, der beskriver håndteringen af ulykker og andre 
nødsituationer. Alle antændelseskilder bortskaffes. I tilfælde af brand afkøles de fartøjer og tanke, der anvendes til at oplagre produkter, der er 
modtagelige for inflammation, eksplosion eller eksplosion BLEVEed ved høje temperaturer. Lad ikke de produkter, der bruges til at slukke ilden 
for at blive en vandtank. 

  

 

 
Afsnit 6: foranstaltninger til utilsigtet udslip  

 Se også s. 8 og 13.   
 Referencer til andre afsnit: 6,4  
 Post og indsamle produktet ved hjælp af en spatel eller andet værktøj og placere den i beholderen for at fjerne det sikkert.   

 Det anbefales at:   
 Metoder og materialer til forebyggelse af spredning af kontaminering: 6,3  

 Produktet er ikke klassificeret som farligt. Undgå kontaminering af grundvandet og overfladevand, vandløb, jord, kloakker.   

 Miljømæssige forholdsregler: 6,2  
 Post og indsamle produktet ved hjælp af en spatel eller andet værktøj og placere den i beholderen for at fjerne det sikkert.   

 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og procedurer i nødsituationer: 6,1  

 

 
Afsnit 7: håndtering og opbevaring af stoffer og blandinger  

 36 måneder Maksimal tid:    

 25 º C Maks. Temp.:    
 5 º C Min. Temp.:    
 Tekniske aspekter ved oplagring. A.-   

 Betingelser for sikker opbevaring, herunder oplysninger om eventuelle uforenelighed: 7,2  
 Det anbefales at opbevare Absorptionsmaterialet i nærheden af produktet (se pkt. 6,3).    

 Tekniske anbefalinger for at forebygge miljørisici. D.-   
 Du må ikke spise eller drikke, når du er i kontakt med produktet, vaske dine hænder med et passende vaskemiddel efter endt drift.    
 Tekniske anbefalinger for at forebygge toksikologiske risici. C.-   

 På grund af graden af antændelighed bringer produktet ikke ild i fare under normale opbevarings-, håndterings-og anvendelsesbetingelser.    

 Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner. B.-   

 For at forebygge risici på arbejdspladsen, skal du følge gældende lovgivning. Hold emballagen tæt tillukket. Kontroller spild og spild ved at 
fjerne dem med sikre metoder (afsnit 6). Må ikke tillade spontan lækage fra beholdere. Hold den ryddelig og ren, når du håndterer farlige 
produkter. 

   

 Forholdsregler, der er nødvendige for sikker håndtering af produktet. A.-   
 Forholdsregler for sikker håndtering: 7,1  

 Ud over de allerede nævnte retningslinjer er det ikke nødvendigt at følge specifikke anbefalinger vedrørende brugen af dette produkt.   

 Særlige anvendelsesformål:. 7,3  

 Undgå varme-, strålings-og elektrostatiske kilder. Opbevares adskilt fra fødevarer. Se afsnit 10,5 for yderligere oplysninger.    

 Almindelige opbevaringsforhold. B.-   

 

 
Afsnit 8: eksponeringskontrol/personlige værnemidler  

 Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering bør kontrolleres for følgende stoffer (EFT 2014 nr. 0 Item 817 2014.09.24):   

 Kontrolparametre: 8,1  

 Der er ingen grænser for miljøkvalitetskrav for stoffer, der udgør en blanding   
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Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Punkt 8: eksponeringskontrol/personlige værnemidler (fortsættelse)  

 DNEL (medarbejdere):   

 Aktuelle Systematisk Aktuelle Systematisk  Identifikation   

 Lang eksponeringstid Kort eksponering     

    
 10 mg/m³ Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Indånding EF: 207-838-8   
 Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data 

data 
Ingen tilgængelige data Dermal CAS: 497-19-8   

 Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Mundtlige Natriumkarbonat   

    
 5 mg/m³ Ingen tilgængelige data 

data 
Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Indånding EF: 239-707-6   

 Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Dermal CAS: 15630-89-4   
 Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Mundtlige Dinatrium karbonat, sammensatte med brintoverilte (2:3)   

 DNEL (population):   

 Aktuelle Systematisk Aktuelle Systematisk  Identifikation   

 Lang eksponeringstid Kort eksponering     

    
 Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data 10 mg/m³ Ingen tilgængelige data Indånding EF: 207-838-8   
 Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data 

 
Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Dermal CAS: 497-19-8   

 Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Ingen tilgængelige data Mundtlige Natriumkarbonat   

 Pnec:   
   Identifikation   

    
 Ingen tilgængelige data Sediment (havvand) Ingen tilgængelige data Mundtlige    
 Ingen tilgængelige data Ferskvands sediment 0,035 mg/L Lejlighedsvis EF: 239-707-6   
 0,035 mg/L Havvand Ingen tilgængelige data Jord CAS: 15630-89-4   

 0,035 mg/L Ferskvand 16,24 mg/L Spildevandsbehandli
ngsanlæg 

Dinatrium karbonat, sammensatte med brintoverilte (2:3)   

 Åndedrætsværn. B.-   

 Som en sikkerhedsforanstaltning anbefales det at anvende Beskyttelsesbeklædning mærket med "CE-mærkning". Yderligere oplysninger om 
Beskyttelsesbeklædning (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse...) kan fås ved hjælp af den informationsbrochure, 
som producenten af beskyttelses beklædningen har stillet til rådighed. Instruktionerne her er for det rene produkt. Anvisningerne for det 
fortyndede produkt kan variere afhængigt af fortyndingsgrad, anvendelse, udbringningsmetode osv. Ved fastlæggelsen af forpligtelsen til at 
installere alarm brusere og/eller Eye-skylle udstyr vil der blive taget hensyn til bestemmelserne om oplagring af kemiske produkter. Yderligere 
oplysninger finder du i afsnit 7,1 og 7,2 
 
Alle oplysninger i dette afsnit – på grund af manglende oplysninger om selskabets sikkerhedsudstyr – bør betragtes som en anbefaling, der 
skal forhindre, at der opstår en risiko i arbejdet med produktet 

   

 Generelle arbejdsmiljøforanstaltninger på arbejdspladsen. A.-   
 Eksponeringskontrol: 8,2  

 I tilfælde af dampdannelse, eller når maksimums koncentrationen overskrides, skal der anvendes beskyttelsesdragt.   

 Speciel håndbeskyttelse. C.-   
 Kommentarer CEN-standarder Mærkning Værnemidler Piktogram   

 Udskift handskerne, hvis der opstår tegn på beskadigelse. 
I perioder med længerevarende eksponering for 

professionelle/industrielle brugere anbefales det at 
anvende CE III-handsker i overensstemmelse med en 420 

og en 374 

 
 

 

Handsker til beskyttelse mod 
mindre alvorlige farer 

 

 

Obligatorisk 
håndbeskyttelse 

  

 Øjen-og ansigtsbeskyttelse. D.-   

 Da produktet er fremstillet af forskellige materialer, kan handskens styrke ikke på forhånd kontrolleres på en fuldstændig pålidelig måde, så 
den skal kontrolleres før brug. 

   

 Kommentarer CEN-standarder Mærkning Værnemidler Piktogram   

 Rengøres dagligt og desinficeres regelmæssigt i henhold 
til producentens anvisninger. Det anbefales at bruge 

risikoen for rozbryzgu væsker. 

EN 166:2001 
EN ISO 4007:2012 

 

 

Panorama glas mod 
rozbryzgoming væsker og/eller 

sprøjt 

 

 

Protección Obligatoria 
de la Cara 

  

 Kropsbeskyttelse. E.-   
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Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Punkt 8: eksponeringskontrol/personlige værnemidler (fortsættelse)  

 Kommentarer CEN-standarder Mærkning Værnemidler Piktogram   

 Udskiftes, hvis der er tegn på beskadigelse. I tilfælde af 
langtidseksponering anbefales professionelle/industrielle 

brugere i overensstemmelse med standarderne en ISO 
6529:2001, en ISO 6530:2005, en ISO 13688:2013, en 

464:1994 

 
 

 

Arbejdstøj 
 

 

 

  

 Udskiftes, hvis der er tegn på beskadigelse. I tilfælde af 
langtidseksponering anbefales professionelle/industrielle 
brugere i III i overensstemmelse med en ISO 20345 y en 

13832-1 

EN ISO 20347:2012 
 

 

Skridsikre arbejdsfodtøj 
 

 

 

  

 Yderligere foranstaltninger til beskyttelse af nødsituationer. F.-   
 Standarder Nødforanstaltninger Standarder Nødforanstaltninger   

 DIN 12 899 
ISO 3864-1:2002 

 

 

Øjen skylle anordning 

ANSI Z358-1 
ISO 3864-1:2002 

 

 

Nødsituation brusebad 

  

 140,84 g/mol Gennemsnitlig molekylvægt:   
 9,87 Gennemsnitligt antal kul:   
 Ingen tilgængelige data VOC-tæthed 20 º C:   

 0,03% vægt VOC (indhold):   
 Overensstemmelse med kravene i EUT L 2014 nr. 1546, dette produkt har følgende egenskaber:   
 Flygtige organiske forbindelser:   

 I henhold til Fællesskabets miljølovgivning anbefales det, at produktet og dets emballage ikke frigives i miljøet. Se afsnit 7,1 for yderligere 
oplysninger. 

  

 Miljø eksponeringskontrol:       

 

 
Punkt 9: fysiske og kemiske egenskaber  

 Ingen tilgængelige data * Koncentration:   
 Ingen tilgængelige data * Viskositet, kinematik 40 º C:   

 Ingen tilgængelige data * Viskositet, kinematik 20 º C:   
 Ingen tilgængelige data * Dynamisk viskositet 20 º C:   

 Ingen tilgængelige data * Relativ massefylde 20 º C:   
 Ingen tilgængelige data * Massefylde 20 º C:   
 Produktegenskaber:   

 Ingen tilgængelige data * Fordampningshastighed:   
 Ingen tilgængelige data * Damptryk 50 º C:   
 Ingen tilgængelige data * Damptryk 20 º C:   

 Ingen tilgængelige data * Kogepunkt ved atmosfærisk tryk:   
 Volatilitet:   
 Ingen tilgængelige data * Lugttærskel:   

 Karakteristiske Lugt:   
 Ifølge etiketten på emballagen Farve:   
 Tabletter Udseende:   

 Solid Fysisk tilstand 20 º C:   
 Fysiske udseende:   

 Du kan finde fuldstændige oplysninger i produktdatabladet.   
 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: 9,1  

 
 * Ingen oplysninger om farer forårsaget af produktet  
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Opvaskemaskine tabletter all-in-one  
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Punkt 9: fysiske og kemiske egenskaber (fortsættelse)  

 Ingen tilgængelige data * Brydningsindeks:   
 Ingen tilgængelige data * Overfladespænding 20 º C:   
 Andre oplysninger: 9,2  

 Ingen tilgængelige data * Øvre eksplosionsgrænse:   
 Ingen tilgængelige data * Nedre eksplosionsgrænse:   
 Eksplosion:   

 Ingen tilgængelige data * Antændelighed grænse:   
 Ingen tilgængelige data * Nedre antændelighed grænse:   
 Ingen tilgængelige data * Temperatur ved automatisk tænding:   

 Ingen tilgængelige data * Antændelighed (fast stof, gas):   
 Ikke gældende Flammepunkt:   

 Antændelighed:   
 Ingen tilgængelige data * Oxiderende egenskaber:   
 Ingen tilgængelige data * Eksplosive egenskaber:   

 Ingen tilgængelige data * Smeltepunkt/frysepunkt:   
 Ingen tilgængelige data * Nedbrydningstemperatur:   
 Godt opløseligt i vand Grad af opløselighed:   
 Ingen tilgængelige data * Vandopløselighed 20 º C:   
 Ingen tilgængelige data * Fordelingskoefficient n-oktanol/vand 20 º C:   
 Ingen tilgængelige data * Damptæthed 20 º C:   

 9-11 til 1% opløsning Ph:   

 
 * Ingen oplysninger om farer forårsaget af produktet  

 
Afsnit 10: stabilitet og reaktivitet  

 For detaljeret fortrolighed med nedbrydningsprodukter del 10,3, 10,4 og 10,5 afhængigt af Opdelings betingelserne, kan komplekse blandinger af 
kemiske stoffer frigives: kuldioxid (CO2), kulilte og andre forbindelser Økologisk. Se afsnit 5 for flere oplysninger. 

  
 Farlige nedbrydningsprodukter: 10,6      
 Undgå stærke regler Forholdsregler Ikke gældende Ikke gældende Undgå stærke syrer   
 Andre Brændbare materialer Ilte Vand Syrer   

 Uforenelige materialer: 10,5      
 Ikke gældende Ikke gældende Ikke gældende Ikke gældende Ikke gældende   

 Fugtighed Sollys Varme Kontakt med luft Stød og friktion   

 Bruges og opbevares ved stuetemperatur.   
 Betingelser, der skal undgås: 10,4  
 De opstår ikke, hvis produktet opbevares og gemmes som anvist.   

 Mulighed for farlige reaktioner: 10,3  
 Kemisk stabilt under opbevarings-og brugsforhold.   

 Kemisk stabilitet: 10,2  
 Niereaktywny produkt under opbevarings-og opbevaringsbetingelser. Se afsnit 7.   
 Reaktivitet: 10,1  

 

 
Punkt 11: toksikologiske oplysninger  

 Der foreligger ingen beviser, der understøttes af erfaringen med produktets toksikologiske egenskaber.   

 Oplysninger om toksikologiske virkninger: 11,1  
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Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Punkt 11: toksikologiske oplysninger (fortsættelse)  

 Detaljeret information toksikologiske oplysninger om stoffer:   

 Ingen tilgængelige data   

 Andre oplysninger:   

 På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som 
farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 

   

 Aspirationsfare: H   

 -målorgantoksicitet (STOT), gentagen eksponering: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet 
indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 
-hud: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som 
farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 

   

 Målorgantoksicitet (STOT), gentagen eksponering: G   

 På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som 
farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 

   

 STOT-eksponeringstiden for målorgantoksicitet: F   

 -Indånding: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeret 
som farlige på grund af deres sensibiliserende virkning. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 
-Dermal: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der er klassificeret 
som farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 

   

 sensibiliserende virkninger: E   

 -carcinogenicitet: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der er 
klassificeret som farlige på grund af ovennævnte virkninger. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 
-kan forårsage genetiske defekter: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke 
stoffer, der er klassificeret som farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 
-kan forårsage skade på fertilitet: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke 
stoffer, der er klassificeret som farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 

   

 CMR-virkninger (carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet): D   

 -hudkontakt: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der er 
klassificeret som farlige i kontakt med huden. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 
-Øjenkontakt: Når kontakt med øjnene forårsager skader. 

   

 Hud-og øjenkontakt (akut): C   

 -akut toksicitet: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der er 
klassificeret som farlige for indånding. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 
-ætsende/lokalirriterende: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der 
er klassificeret som farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 

   

 Indånding (akutte virkninger): B   

 -akut toksicitet: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt, men produktet indeholder stoffer, der er 
klassificeret som farlige for indtagelse. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 
-ætsende/lokalirriterende: på grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. Produktet indeholder ikke stoffer, der 
er klassificeret som farlige. Yderligere oplysninger finder du i afsnit 3. 

   

 Indtagelse (akut): A.-   

 I tilfælde af repetitiv, længerevarende eksponering eller koncentrationer, der er højere end de fastsatte grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering, kan der opstå skadelige sundhedsvirkninger, afhængigt af eksponeringsvejen: 

  

 Sundhedsfare:   

 Typer Akut toksicitet Identifikation   

    
  > 5 mg/L (4 timer) LC50 indånding EF: 207-838-8   

  > 2000 mg/kg LD50 dermal CAS: 497-19-8   
 Rotte 4090 mg/kg Oral LD50 Natriumkarbonat   

    

  > 5 mg/L (4 timer) LC50 indånding EF: 239-707-6   
  > 2000 mg/kg LD50 dermal CAS: 15630-89-4   
 Rotte 1034 mg/kg Oral LD50 Dinatrium karbonat, sammensatte med brintoverilte (2:3)   
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Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Punkt 11: toksikologiske oplysninger (fortsættelse)  

 Typer Akut toksicitet Identifikation   

    

  > 20 mg/L (4 timer) LC50 indånding EF: ikke relevant   
  > 2000 mg/kg LD50 dermal CAS: 68439-50-9   
  500 mg/kg (ATEi) Oral LD50 Alkoholer, C12-14, ethoxylated (7 EO)   

 

 
Afdeling 12: miljøoplysninger  

 Toksicitet: 12,1  
 Der foreligger ingen data, der understøttes af erfaringerne med de øko-toksikologiske egenskaber i selve blandingen.  

 Typer Typer Akut toksicitet Identifikation   

    
   Ingen tilgængelige data EC50 EF: 207-838-8   
 Skaldyr Daphnia magna 265 mg/L (48 h) EC50 CAS: 497-19-8   
 Fisk Gambussia Afinis 740 mg/L (96 h) LC50 Natriumkarbonat   

    
   Ingen tilgængelige data EC50 EF: 239-707-6   
 Skaldyr Daphnia Pulex 4,9 mg/L (48 h) EC50 CAS: 15630-89-4   
 Fisk Pimephales promelas 70,7 mg/L (96 h) LC50 Dinatrium karbonat, sammensatte med brintoverilte (2:3)   

 Persistens og nedbrydelighed: 12,2  
 Bionedbrydelighed Nedbrydeligh Identifikation   

    
 95% % biologisk nedbrydeligt Ingen tilgængelige data BOD5/COD EF: ikke relevant   
 14 dage Periode Ingen tilgængelige data Torsk CAS: 68439-50-9   
 100 mg/L Koncentration Ingen tilgængelige data Bod5 Alkoholer, C12-14, ethoxylated (7 EO)   

 Ikke angivet   

 Bioakkumulerende potentiale: 12,3  

 Ikke angivet   
 Mobilitet i jord: 12,4  

 Ikke givet   

 Andre skadelige virkninger: 12,6  
 Produktet opfylder ikke PBT/VPvB kriterierne.   
 Resultater af PBT-og VPvB-vurdering: 12,5  

 

 
Afsnit 13: håndtering af affald  

 EU-lovgivning: direktiv 2008/98/EF, 2014/955/EU, Kommissionens forordning (EU) nr 1357/2014  
National ret:  
Lov af 13 juni 2013 om håndtering af emballage og emballageaffald (dvs. EFT 2018 nr. 0 punkt 150)  
Lov af 14 december 2012. (EFT 2018 nr. 0, punkt 21). 

  

 Der er vedtaget EF-eller nationale bestemmelser om håndtering af affald i overensstemmelse med bilag II til forordning (EF) nr 1907/2006   

 Bestemmelser vedrørende affaldshåndtering:   

 Det bør gives til et specialiseret selskab med henblik på bortskaffelse, der er godkendt til vurdering og bortskaffelse af affald, i overensstemmelse 
med bilag 1 og bilag 2 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF) og EFT. 2013 nr. 0 Item 21. I henhold til kode 15 01 (2014/955/EU), 
hvis beholderen er i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres på samme måde som med produktet. Ellers skal den håndteres som ikke-
farligt affald. Dens udledning til vandløb er genfødt. Se under afsnit 6,2. 

  

 Affaldshåndtering (bortskaffelse og evaluering):   
 Ingen tilgængelige data   
 Affalds type (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):       

 er ikke farligt Rengøringsmidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 29 20 01 30   

 Affalds type (Kommissionens forordning 
(EU) nr. 1357/2014) 

Beskrivelse Kode   

 Metoder til bortskaffelse af affald: 13,1  
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Afsnit 14: transport oplysninger  

 Andre relevante oplysninger: ADR/RID: ikke relevant; IMDG: ikke relevant; IATA: ikke relevant   

 

 
Afsnit 15: lovgivningsmæssige oplysninger  

 Sikkerhed, sundheds-og miljølovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen: 15,1  

 Indholds markering:   

 Overfladeaktive stoffer indeholdt i denne blanding opfylder kriteriet for bionedbrydelighed i forordning (EF) nr. 648/2004 om renhed. De 
oplysninger, der bekræfter denne erklæring, står til rådighed for medlemsstaternes kompetente myndigheder og stilles til rådighed for dem efter 
direkte anmodning eller efter anmodning fra fabrikanten af rengøringsmidler. 

  
 I henhold til denne forordning opfylder produktet følgende kriterier:   
 Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske-og rengøringsmidler som ændret:   

 Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier ingen data tilgængelige   
 Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.   

 Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget: ingen tilgængelige data   
 Stoffer, der findes i bilag XIV Reach (godkendelsesliste) og udløbsdato: ingen tilgængelige data   
 Stoffer, der er kandidat til godkendelse i henhold til forordning (EF) 1907/2006.   

 Koncentrationsområde Komponent   

 5 < =% (M/m) < 15 Oxygen-baserede blegning forbindelser   
 % (M/m) < 5 Polikarboksylany   
  Enzymer   
 % (M/m) < 5 Nonioniske overfladeaktive stoffer   
  Duft kompositioner   

 Allergifremkaldende dufte: d-Limone (d-Limone).   
    

 Cleanright (www.cleanright.EU) © A.I.S.E.:   

 Opbevares utilgængeligt for børn. 
 

 

  

 Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af kontakt skylles grundigt med vand. 
 

 

  

 Andre hensatte forpligtelser:   

 Det anbefales at anvende de oplysninger, der indsamles i dette sikkerhedsdatablad, som et foreløbigt estimat af den lokale risiko, så der tages de 
nødvendige forholdsregler for at undgå risikoen for omgåelse. Produkt, herunder anvendelse, opbevaring og bortskaffelse. 

  
 Særlige bestemmelser til beskyttelse af personer eller miljøet:   

 Ingen tilgængelige data   

 Restriktioner for salg og anvendelse af visse farlige stoffer og blandinger (bilag XVII i Reach, osv.):   
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Afsnit 15: lovgivningsmæssige oplysninger (fortsat)  

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske-og rengøringsmidler 
Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2006 af 20. juni 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om 
vaske-og rengøringsmidler med henblik på tilpasning af bilag III og VII 
Kommissionens forordning (EF) nr. 551/2009 af 25. juni 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om 
vaske-og rengøringsmidler til tilpasning af bilag V og vi til nævnte forordning (undtagelse vedrørende foranstaltninger Tensider 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1336/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004 om tilpasning til 
forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og Blandinger (DZ. Unit. EU L 354 af 31. december 2008 år) 

  

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, om ændring af Direktiv 1999/45/EF og om ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr 793/9/3 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94, samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF som ændret  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger, om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) Nr. 1907/2006 som ændret  
Lov af 25. februar 2011 om kemiske stoffer og blandinger heraf (EFT 2015 nr. 0 punkt 1203)  
Meddelelse til ministeren for økonomi, arbejds-og socialpolitik af 28. august 2003 om offentliggørelse af den fælles tekst fra arbejdsministeren 
for arbejds-og socialpolitikken om den generelle sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (EFT 2003 nr. 169 Element. 1650 med senere 
ændringer)  
Sundhedsministerens forordning af 2. februar 2011 om forskning i og måling af sundhedsskadelige faktorer i arbejdsmiljøet (EUT nr 33 punkt 166, 
2011 R)  
Lov af 14 december 2012. Om affald (dvs. EFT 2018 nr. 0 punkt 21)  
Lov af 9. oktober 2015 Om biocidholdige produkter (EFT 2015 nr. 0, punkt 1926, som ændret)  
Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om fastlæggelse af en første liste over vejledende eksponeringsgrænseværdier for eksterne 
faktorer under arbejdet i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 98/24/EØF om sundhed og sikkerhed Arbejdstagere mod de risici, 
der er forbundet med kemiske agenser på arbejdspladsen.  
Kommissionens direktiv 2006/15/EF af 7 februar 2006 om en anden liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering i 
forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF.  
Kommissionens direktiv 2009/161/EU af 17. december 2009 om fastlæggelse af en tredje liste over indikatorer for erhvervsmæssig eksponering 
med henblik på gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 2000/39/EF.  
Sundhedsministerens dekret af 11. juni 2012 om kategorier af farlige stoffer og blandinger af farligt gods, hvis emballage er forsynet med en 
børne hindrende fastgørelse og en taktil advarsel (dvs. EFT 2014 nr. 0 punkt 1604)  
December 2005 om de væsentlige krav til personlige værnemidler (EUT L 347 af 2005, nr. 259, punkt. 2173).  
Lov af 19 august 2011 om transport af farligt gods (dvs. EFT 2018 nr. 0 punkt 169)  
Maj 2013 om ikrafttrædelsen af ændringerne af reglerne for international transport af farligt gods med jernbane (RID), bilag C til konventionen 
om international transport med jernbane (COTIF), udarbejdet i Bernie 9 maj 1980r. . (Journal of Laws af 2013, punkt 840).  
Af økonomiministerens forordning af 10. oktober 2013. Om anvendelsen af de restriktioner, der er anført i bilag XVII til forordning 1907/2006 
(EFT 2013, s. 1314, som ændret)  
Lov af 13 juni 2013 om forvaltning af emballage og emballageaffald (dvs. DZ. U. 2016 No. 0 punkt 1863 som ændret)  
Meddelelse fra ministeren for økonomi af 14 april 2014. Om offentliggørelse af den fælles tekst til økonomiministeriets forordning om 
begrænsninger i produktion, markedsføring eller anvendelse af farlige eller farlige stoffer og blandinger samt markedsføring eller anvendelse af 
produkter Indeholdende sådanne stoffer eller blandinger (EFT 2014 nr. 0 Item 769)  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 98/2013 af 15. januar 2013 om markedsføring og anvendelse af eksplosive prækursorer  
Forordning fra ministeren for arbejds-og social politik af 6 juni 2014 om maksimal koncentration og intensitet af sundhedsskadelige faktorer i 
arbejdsmiljøet (dvs. EFT 2017 punkt. 1348).   
Bekendtgørelse af miljø ministeren af 9 december 2014 I affaldskataloget (EFT 2014 nr. 0, punkt 1923).  
Regerings erklæring af 27 februar 2017r. Om ikrafttrædelsen af ændringerne af bilag A og B til den europæiske konvention om international 
transport af farligt gods ad vej (ADR), udfærdiget i Genève den 30. september 1957 (EUT 2017 pos. 119)  
Lov af 15 maj 2015. Stoffer, der nedbryder ozonlaget, og om visse fluorholdige drivhusgasser (dvs. EFT 2017 punkt. 1951) 
 
Rådets forordning af 30. december 2004 om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i forbindelse med forekomsten af kemiske agenser på 
arbejdspladsen (dvs. EFT 2016 nr. 1488)  
Lov af 29 juli 2005 om bekæmpelse af narkotikamisbrug (dvs. EFT 2016 nr. 0 punkt 224)  
Sundhedsministerens dekret af 24. juli 2012 om kemiske stoffer, deres blandinger, agenser eller teknologiske processer med kræftfremkaldende 
eller mutagene aktiviteter i arbejdsmiljøet (T. J, EUT 2016, nr. 0, 1117). 

  

 

Side 10/11 Dato for tilberedning: 25.02.2021 Version: 1 

-Fortsæt på næste side- 



 

 

 
 
 
 
 

Opvaskemaskine tabletter all-in-one 
PVOH folie, 20 g 

 

Sikkerheds data blad 
I henhold til 1907/2006/EF (REACH), 2015/830/EU 

 
Afsnit 15: lovgivningsmæssige oplysninger (fortsat)  

 Kemikaliesikkerhedsvurderingen blev ikke udført   

 Kemikaliesikkerhedsvurdering: 15,2  

 

 
Afsnit 16: andre oplysninger  

 Klasser. Adgang: leverandør klassifikation 
ADR: den internationale konvention om vejtransport af farligt gods og fragt 
IMDG: den internationale kode for farligt gods 
IATA: den Internationale Luftfartssammenslutning 
ICAO: organisationen for international civil luftfart 
COD: kemisk iltforbrug (COD) 
BOD: biokemisk iltforbrug (BZTN) inden for 5 dage 
BCF: biokoncentrationsfaktor 
Log Pow: logaritmen til oktanol/vand-fordelingskoefficienten 
NDS: maksimal koncentration 
Stel: maksimal øjeblikkelig koncentration 
EC50: effektiv koncentration (koncentration af den ingrediens, hvor 50% af organismerne har virkning inden for et bestemt tidsrum) 
LD50: mediale dødelig dosis 
LC50: dødelig koncentration i medierne 
EC50: effektiv mediekoncentration 
PBT: evne til giftige stoffer til bioakkumulere 
VPvB: giftige stoffers meget høje evne til bioakkumulering 
IWO: personlige værnemidler 
STP: spildevandsbehandlingsanlæg 
Henry: opløseligheden af bestanddelen i opløsningen i henhold til det delvise tryk af denne komponent over opløsningen 
EF: EINECS-og ELINCS-nummer (Se også EINECS og ELINCS) 
EINECS: den europæiske fortegnelse over eksisterende kommercielle stoffer 
Elincs: europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer 
CEN: Den Europæiske Standardiseringsorganisation 
STOT: målorgantoksicitet 
Tæppe: koefficienten for opdeling af Normalizowany i organisk kulstofindhold bestemmer graden af absorption af organiske stoffer i jorden 
DNEL: udledt eksponeringsniveau, der ikke forårsager ændringer 
PNEC: forudsagt koncentration, der ikke forårsager ændringer i miljøet 

  
 Forkortelser, der bruges i teksten:   

 http://ECHA.Europa.EU 
http://EUR-Lex.Europa.EU 

  
 Vigtigste kilder til litteratur:   

 Det anbefales, at personale, der vil være i kontakt med dette produkt, bliver uddannet i grundlæggende arbejdssikkerhed for at lette forståelsen 
og fortolkningen af sikkerhedsdatabladet og produkt etiketterne. 

  
 Rådgivning om uddannelse af personale:   
 Øjenirritation. 2: beregningsmetode   
 Klassificerings proces:   

 Akut Tox. 4: H302-farlig ved indtagelse 
Eye Dam. 1: H318-forårsager alvorlig øjenskade 
Øjenirritation. 2: H319-irriterer øjnene 
Ox. Sol. 3: H272-kan intensivere brand, iltningsmiddel 

  
 1272/2008 (CLP):   

 Disse sætninger gælder ikke for selve produktet, er kun til orientering og henviser til de enkelte ingredienser Pojawiąjących i kapitel 3.   
 Tekst fra den forordning, der er nævnt i afsnit 3:   
 H319: irriterer øjnene   
 Tekster fra den forordning, der er nævnt i afsnit 2:   
 Ingen tilgængelige data   
 Ændringer i det tidligere sikkerhedskort, der påvirker risikostyringen:   

 Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med bilag II-vejledning for personer, der udarbejder et sikkerhedsdatablad til 
forordning (EF) nr 1907/2006 (forordning (EU) nr. 2015/830) 

  
 Bestemmelser vedrørende sikkerhedsdatablade:   
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