
 
 SIKKERHEDSDATABLAD

Sæbespåner

 

 
SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), Bilag II
 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
Udgivet dato 20.05.2015

1.1. Produktidentifikator
Kemikaliets navn Sæbespåner
Synonymer Sæbespåner A21, Stril sæbespåner

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt 
anvendelser, der frarådes
Funktion Vaske/rengøringsmiddel
Anvendelse af stoffet eller 
præparatet

Sæbespåner anvendes primært til gulvvask af ubehandlede og lakerede 
trægulve, klinker, marmor og terrazzogulve. Sæbespåner bruges også til 
uldtekstiler og til rengøring af smykker.

Kommentarer til brug af kemikalier Dosering: 3 gram til 1 liter ikke blødgjort vand
Arbejdsmetode:
Sæbespåner piskes ud i lunkent vand.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn Sønderstrup Sæbefabrik A/S
Kontoradresse Stengårdsvej 3
Postnr. 4340
Poststed Tølløse
Land Danmark
Telefon 59 18 01 01
E-mail post@dansoap.dk
Kontaktperson Susanne Clausen

1.4. Nødtelefon
Nødtelefon Giftlinien:+45 82 12 12 12

 

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering noter Ikke klasificeret som farlig i henhold til Regulativerne (EC) No 1272/2008 samt 

Directiverne 67/548/EEC and 1999/45/EC

2.2. Mærkningselementer
2.3. Andre farer
PBT / vPvB Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Komponentkommentarer Indeholder ingen mærkningspligtige indholdsstoffer. Indeholder ingen 

miljøproblematiske stoffer.
 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
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Generelt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da emballagen eller etiketten.
Indånding Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg læge ved 

vedvarende ubehag.
Hudkontakt Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg lægehjælp 

ved ubehag.
Øjenkontakt Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til 

irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Oplysninger til sundhedspersonale Kan virke let irriterende på hud og øjne.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Anden information Ingen særlig
 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til 

nedkøling af ikke antændt lager.
Uegnet som brandslukningsmiddel Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brand- og eksplosionsfare Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
Farlige forbrændingsprodukter Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der 

dannes farlige
nedbrydningsprodukter. Disse er: Nitrogenoxider. Carbonoxider. Nogle 
metaloxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for 
nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende 
egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles 
med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Personlige værnemidler Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
Anden information Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. Hvis der er risiko for 

udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet 
åndedrætsværn.

 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og 
nødprocedurer
Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer

ingen særlige

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå unødig udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder til oprensning Skyl efter med vand.
Inddæmning Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede 

affaldsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter
Andre anvisninger Se punkt 8 for værnemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.
 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige 

værnemidler.
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares et tørt sted. 

Opbevares frostfrit.

Betingelser for sikker opbevaring
Lagerstabilitet 2 år.

7.3. Særlige anvendelser
Specifik(ke) anvendelse(r) Se anvendelse pkt. 1.
 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Anden information om 
grænseværdier

ingen data

DNEL / PNEC
Kontrolparametre, kommentarer ingen tilgængelige data

8.2. Eksponeringskontrol
Foranstaltning til kontrol af 
eksponering på arbejdspladsen

Rygning, indtagelse af mad og drikke samt opbevaring af tobak, mad og 
drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet.

Sikkerhedsskilte
 

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering
Produktrelaterede foranstaltninger til 
at forebygge eksponering

Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas 
og støv.

Instruktion om foranstaltninger til at 
forhindre eksponering

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug værnemidler 
som angivet nedenfor.

Åndedrætsværn
Åndedrætsværn Ikke påkrævet.

Beskyttelse af hænder
Beskyttelse af hænder Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Beskyttelse af øjne / ansigt
Øjenværn Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

Beskyttelse af hud
Hudværn (andet end handsker) Ikke påkrævet.

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol
Foranstaltninger til begrænsning af 
eksponering af miljøet

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform Flager
Farve Hvid
pH (vandig opløsning) Værdi: ~ 9,5

Test henvisning: Brugsopløsning
Vægtfylde Værdi: ~ 0,4 g/ml

Test temperatur: 20 °C
Vandopløselighed Opløselig

9.2. Andre oplysninger
Andre fysiske og kemiske egenskaber
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Kommentarer Ingen.
 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Ikke reaktivt.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Risiko for farlige reaktioner Ingen risiko for farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås
Forhold som skal undgås Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgås
Materialer som skal undgås Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke 

reduktionsmidler

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1.
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Toksikologisk information
Potentielle akutte virkninger
Indånding Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje.
Hudkontakt Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt Kan fremkalde irritation af øjet.
Indtagelse Indtagelse kan give ubehag.

Forsinkede virkninger / gentagen eksponering
Generelt Ingen kendte.
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Økotoksicitet Testdata foreligger ikke.

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed Testdata foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulationspotentiale Testdata foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT-vurdering resultater Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger
Andre negative virkninger / 
Bemærkninger

Ingen.

 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Foreskriv passende metoder til 
bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det 
anbefales, at spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning 
med nedenstående specifikationer.

Produkt klassificeret som farligt 
affald

Nej
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Emballage klassificeret som farligt 
affald

Nej

EAK-kode nr. EAK: 20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29
 

PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
Kommentar Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og 

sø i henhold til ADR og IMDG.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballagegruppe
14.5. Miljøfarer
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med 
hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Andre mærkningskrav Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004:

30% eller derover sæbe.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Kemikaliesikkerhedsvurdering er 
gennemført

Nej

 

PUNKT 16: Andre oplysninger
Vigtigste kilder ved udarbejdelsen af 
sikkerhedsdatabladet

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af 
kodenumre.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med 
stoffer og materialer (kemiske agenser).
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning 
af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til 
autoreparationslakering.
Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, 
mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.
Bekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 af lov om kemikalier.
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, 
leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om 
arbejdsmiljø.
Bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og 
materialer, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.
EU forordning nr. 1907/2006 (REACH).
EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.
EU forordning nr. 276/2010.
ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.

Version 1
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Sønderstrup Sæbefabrik A/S

Sæbespåner Side 5 af 5


