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AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Produktidentifikation
Företagsidentifikation

: Vätska.
: ENTACO N.V.
Brandstraat 15
B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be
: NERTA NOX PLUS
: Rensningen produkt.
: Iindustri.
: Belgium: 070 245 245

Handelsnamn
Produktslag
Användningsområde
Telefonnummer i nödfall

AVSNITT 2 Farliga egenskaper
Riskfraser
Primär exponeringsväg
Symtomens ved bruk
- Inandning
- Hudkontakt
- Stänk i ögen
- Förtäring

: R35 : Starkt frätande.
: Kontakt med ögon och hud.
:
:
:
:

Inandning av dimma kan orsaka andningsirritation.
Rodnad, smärta. Orsakar brännskador.
Brännande känsla. Rodnad, smärta. Risk för allvarliga ögonskador.
Får ej förtäras. Öm hals.

AVSNITT 3 Sammansättning/information om beståndsdelar
NERTA NOX PLUS : Farligt produkt (Direktiv 1999/45/EG).
Ämnen som är farliga för hälsa eller miljö enligt direktiv 67/548/EEG :
: Förordning (EG) nr 648/2004 den 31 mars 2004 för tvätt-och rengöringsmedel:
Ingredienser
5% - 15% : - Icke joniska tensider
Komponentnamn

Svavelsyra

:

Innehåll
Mellan 20 och 30 %

CAS-nr
7664-93-9

EG-nr
231-639-5

Index-nr
016-020-00-8

REACH
01-2119458838-20

Fatty alcohol ethoxylated

:

Mellan 1 och 10 %

69011-36-5

POLYMER

-----

----

ENTACO N.V.
Brandstraat 15 B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

Klassificering
C; R35

Xn; R22
Xi; R41

Olyckshändelse : Belgium: 070 245 245
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AVSNITT 4 Åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen
- Inandning
- Kontakt med hud
- Kontakt med ögonen
- Förtäring

: Ta ut i friska luften. Tillåta offren till vila. Uppsök läkare.
: Ta av nedsmutsade kläder och skor. Spola i rikligt med vatten. Uppsök läkare om obehag
eller irritation uppstår.
: Skölj genast i rikligt med vatten. Uppsök omedelbart läkare.
: Skölj mun. Framkalla inte kräkning. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna
förpackning elle etiketten.

AVSNITT 5 Brandbekämpningsåtgärder
Brandklasse
Eldsläckningsmedel
Ringa in branden
Skyddas mot brand
Särskil da brandbekämpningsrutiner

:
:
:
:
:

---------- to complete or amend (MBF=Must be filled in) ---------Alla släckningsmedel.
Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.
Använd korrekt skyddsutrustning.
Lakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade.

AVSNITT 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga försiktighetsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder
Saneringsmetoder

: Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.
: Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten.
: Tvätta upp ev. utsläpp så snart som möjligt. Använd ett absorberande ämne.
Spola/späd ut rester med vatten.

AVSNITT 7 Hantering och lagring
Försiktighetsåtgärder
Tekniska skyddsåtgärder
Förvaring

Hantering

: Undvika all onödig avsnöring.
: Både punktutsug och allmän rumsventilation krävs normalt.
: Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och. Tillse att det finns
punktutsug och allmän rumsventilation för att minimera dammångkoncentrationer. Behållaren
skall vara tillsluten när den inte används. Lagra inte i korrosiv metall.
: Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. Hantera enl. industripraxis och
säkerhetsbestämmelser. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före
intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut.

AVSNITT 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Personliga försiktighetsåtgärder

- Andningsskydd
- Händernaskydd
- Hudskydd
- Ögonskydd
- Förtäring
Arbetshydien
Gränsvärden för exponering på
arbetsplatsen

ENTACO N.V.
Brandstraat 15 B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

@>=8

: Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas.
: Använd handskar av neopren eller gummi.
Använd lämpliga handskar som skyddar mot kemisk penetration.(EN 374)
: Lämpliga skyddskläder skall användas.
: Skyddsglasögon. (EN 166)
: Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.
: Nödlägen öga tvättning fontän skulle bli tillgänglig inne om omedelbar grannskap av någon
potential avsnöring.
: Svavelsyra : TLV© -TWA [mg/m³] : 1
Svavelsyra : TLV© -STEL [mg/m³] : 3

Olyckshändelse : Belgium: 070 245 245
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AVSNITT 9 Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikalisk tillstånd vid 20°C
Färg
Lukt
pH-värde
Densitet
Vattenlöslighet [vol/vol]

:
:
:
:
:
:

Vätska.
Rödaktigt brun.
Egenskap.
± 1.5
1,175
Fullständigt.

:
:
:
:
:

Inga under normala förhållanden.
Inga under normala förhållanden.
Inga under normala förhållanden.
Alkali.
Frysa.

AVSNITT 10 Stabilitet och reaktivitet
Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga reaktioner
Farliga egenskaper
Material som bör undvikas
Betingelser som bör undvikas

AVSNITT 11 Toxikologisk information
Information om toxicitet

: Inga data tillgängliga.

AVSNITT 12 Ekologisk information
Information om ekologiska effekter
Persistens - nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning [%]
AOX

: Inga data tillgängliga.
: Biologiskt nedbrytbart.
Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i
förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående
finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras
tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och
rengöringsmedel.
: > 90% (OECD)
: 0

AVSNITT 13 Avfallshantering
Allmän

: Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Hantera avfallet
på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

AVSNITT 14 Transportinformation
- Märkning

{

Generell information : Oklassificerat.
- Shipping name
- UN No
- H.I. nr
- ADR/RID

ENTACO N.V.
Brandstraat 15 B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

:
:
:
:

UN1760 BIJTENDE VLOEISTOF, N.E.G. (Zwavelzuur), 8, II
1760
80
Group : II
Klass : 8

Olyckshändelse : Belgium: 070 245 245
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AVSNITT 15 Gällande föreskrifter
- Symbol(er)
- R-Fras(er)
- S-Fras(er)

EG Ingredienser i tvätt- och
rengöringsmede

: C : Frätande
: R35 : Starkt frätande.
: S26 : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontaka läkare.
S36/37/39 : Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller
ansiktsskydd.
S45 : Vid olycksfall,illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. (Visa om
möjligt etiketten).
: 5% - 15% : - Icke joniska tensider

AVSNITT 16 Annan information
Text av R-Fraser av § 3

Ytterligar information
Tryckdatumn

: R22 : Farligt vid förtäring.
R35 : Starkt frätande.
R41 : Risk för allvarliga ögonskador.
: Udgâva - Se : *
: 19 / 2 / 2013

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/
2006
FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som
tillförlitliga. Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet. ARCO har ingen
kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning
eller bortskaffande av produkten. Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansver för
förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller
bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används
som ingrediens i annan produkt.
Slut på dokumentet

ENTACO N.V.
Brandstraat 15 B-9160 Lokeren Belgique-Belgie
Tel. : 00 32 9 340 60 60 E-mail: info@nerta.be

Olyckshändelse : Belgium: 070 245 245

