
Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af
samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

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

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt
anvendelser, der frarådes

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

SIKKERHEDSDATABLAD

Borup Flydende Skurepulver

23.04.2015

12.11.2018

Borup Flydende Skurepulver

Beskrivelse: Flydende skurecreme til rengøring af fliser, badekar, kummer,
komfurer, pander, gryder mm

SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige
offentlighed = forbru-gerne)
PC35 Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)

Borup Kemi I/S

Bækgårdsvej 53

4140

Borup

Danmark

57 56 00 20

57 56 00 21

kontakt@borup-kemi.dk

www.borup-kemi.dk

Udgivet dato

Revisionsdato

Kemikaliets navn

Funktion

Relevante identificerede
anvendelser

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

Telefax

E-mail

Web-adresse
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1.4. Nødtelefon

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold
poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .
alpha.-(2-propylheptyl) -.
omega.-hydroxy-

CAS-nr.: 160875-66-1
REACH reg nr.:
02-2119549160-47-0000

Acute tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

1 - 5 vægt%

(S) -p-mentha-1,8-dien CAS-nr.: 5989-54-8
EF-nr.: 227-815-6
Indeksnr.: 601-029-00-7

Flam. Liq. 3; H226
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Anmærkninger: C

< 1 vægt%

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Telefon: +45 82 12 12 12
Beskrivelse: Giftlinien

Eye Irrit. 2; H319

Aquatic Chronic 3; H412

Advarsel

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P280 Bær beskyttelseshandsker.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt
skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Indeholder (S)-p-mentha-1,8-dien. Kan udløse allergisk reaktion.

Nødtelefon

Klassificering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Signalord

Faresætninger

Sikkerhedssætninger

Andre farer
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4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

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

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3. Anvisninger for brandmandskab

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og
nødprocedurer

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

6.4. Henvisning til andre punkter

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag.

Skyl/brus huden med vand.
Søg læge ved vedvarende ubehag.

Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra
øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager
behandlingen.

Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke
opkastning. Søg lægehjælp.

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer som kan give allergisk
reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter
udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og
reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det
kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det
Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/
øjenkontakt eller ved
indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet
bliver mere udsat for
optag af skadelige stoffer som fx allergener.

Kan ikke brænde.

Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

Mindre spild tørres op med en klud.

Se punkt 8 for værnemiddeltype.

Generelt

Indånding

Hudkontakt

Øjenkontakt

Indtagelse

Generelle symptomer og
virkninger

Egnede slukningsmidler

Personlige værnemidler

Inddæmning

Andre anvisninger
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Betingelser for sikker opbevaring

7.3. Særlige anvendelser

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år
poly(oxy-1,2-ethanediyl) , .
alpha.-(2-propylheptyl) -.
omega.-hydroxy-

CAS-nr.: 160875-66-1

(S) -p-mentha-1,8-dien CAS-nr.: 5989-54-8

8.2. Eksponeringskontrol

Sikkerhedsskilte

Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering

Beskyttelse af øjne / ansigt

Beskyttelse af hænder

Se punkt 13 for bortskaffelse.

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige
værnemidler.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.
Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge
lækage.
Produktet er ikke kategoriseret som brandfarligt

Frostfrit.

Se anvendelse pkt. 1.

Udvis alm. arbejdshygiejne.

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Håndtering

Opbevaring

Krav til lagerrum og beholdere

Specifik(ke) anvendelse(r)

Egnede tekniske kontroller

Instruktion om foranstaltninger til
at forhindre eksponering

Egnet øjenbeskyttelse
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold der skal undgås

10.5. Materialer, der skal undgås

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Toksikologisk information

Andre oplysninger om sundhedsfare

Brug beskyttelseshandsker

Værdi: >480 min (Klasse 6)

Flydende

Hvid

Behagelig

Status: I leveringstilstand
Værdi: 11

Værdi: 1,3 g/cm³

Medium: Vand
Værdi: 100 %
Bemærkninger: Blandbart med vand

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

Må ikke blandes med andre kemikalier.

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sensibiliserende virkninger: Produktet indeholder stoffer som kan give allergisk
reaktion ved hudkontakt. Allergireaktionen indtræffer typisk 12-72 timer efter
udsættelse for allergenet og sker ved, at allergenet trænger ind i huden og

Hud- / hånd beskyttelse, kortsigtet
kontakt
Gennembrudstid

Tilstandsform

Farve

Lugt

pH

Vægtfylde

Opløselighed

Stabilitet

Materialer som skal undgås

Farlige nedbrydningsprodukter

Øjenkontakt

Sensibilisering

Borup Flydende Skurepulver - Version 1 Side 5 af 8

Dette sikkerhedsdatablad er oprettet med Eco Publisher (EcoOnline) Revisionsdato 12.11.2018



PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

12.2. Persistens og nedbrydelighed

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

14.2. UN-forsendelsesbetgnelse

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

reagerer med proteiner i det øverste hudlag. Kroppens immunsystem opfatter det
kemisk ændrede protein som fremmedlegeme og vil forsøge at nedbryde det.

Nedbrydeligt i vandmilijøet.

Produktet er ikke bioakkumulerbart.

Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for
vandlevende organismer. Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe nedbrydelighed.

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

EAK-kode nr.: 20 01 29 Detergenter indeholdende farlige stoffer

H

Ikke farligt gods i henhold til ADR og IMDG.

Persistens og nedbrydelighed

Bioakkumulationspotentiale

Andre negative virkninger /
Bemærkninger

Foreskriv passende metoder til
bortskaffelse
EAK-kode nr.

National affaldsgruppe

Bemærkninger
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

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

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Detergent:
5 - 15%: SÆBE
0 - 5%: NONIONISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER, PARFUME

Indholdsstoffer:
> 10% kalksten, limestone, 1317-65-3, vand, aqua, 7732-18-5
1 – 10% fedtsyrer, soja-, kaliumsalte, potassium soyate, 61790-24-7, poly(oxy-1,
2-ethanediyl), .alpha.-(2-
propylheptyl)-. omega.-hydroxy-, 160875-66-1
0,1 – 1% (S)-p-mentha-1,8-dien, L-limonene, 5989-54-8, reaktionsmasse af:
(2S)-Alanin, N,Nbis(
carboxymethyl),- trinatriumsalt og (2R)-Alanin, N,N-bis(carboxymethyl),-
trinatrium, trisodium dicarboxymethyl alaninate, 164462-16-2
< 0,1% 2-methyl-6-methylenoct-7-en-2-ol, dihydroderivat, 53219-21-9,
p-mentha-1,4(8)-dien, terpinolene, 586-62-9, citral, 5392-40-5, trikaliumcitrat,
potassium citrate, 866-84-2, dodecanal, lauraldehyde, 112-54-9, octanal,
124-13-0, 2-methylundecanal, methylundecanal, 110-41-8, menthol, 89-78-1,
3-methyl-5-phenylpent-2-ennitril, 3-methyl-5-phenyl-2-pentenenitrile, 93893-89-1,
2,6-octadienal, 3,7-dimethyl-, syreisomeriseret, citral-acid isomerized,
90480-35-6, decanal, 112-31-2, linalool, 78-70-6, geraniol, 106-24-1, citronellol,
106-22-9, kaliumhydroxid, potassium hydroxide, 1310-58-3, tetrabenzo-5,10,15,
20-diazaporphyrinphthalocyanin, CI 74160, 147-14-8

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.

Nej

H226 Brandfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 3; H412

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af

Anden mærkeinformation

Vaskemidler

Bemærkninger

Kemikaliesikkerhedsvurdering er
gennemført

Liste over relevante H-sætninger
(afsnit 2 og 3).

Klassificering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Yderligere oplysninger
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produktet. Den nævnte information kan ikke bruges som produktspecifikation.
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er
ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af
kodenumre.
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer
og materialer (kemiske agenser).
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere,
leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af
VOC.
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
EU forordningen 1907/2006 (REACH).
EU forordningen 1272/2008 (CLP).
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald.
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP).

1

Borup Kemi I/S

Referencer til den vigtigste
faglitteratur og de vigtigste
datakilder

Version

Udarbejdet af

Borup Flydende Skurepulver - Version 1 Side 8 af 8

Dette sikkerhedsdatablad er oprettet med Eco Publisher (EcoOnline) Revisionsdato 12.11.2018


	Borup Flydende Skurepulver
	PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
	1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
	1.4. Nødtelefon

	PUNKT 2: Fareidentifikation
	2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
	2.2. Mærkningselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
	3.2. Blandinger

	PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
	4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
	4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

	PUNKT 5: Brandbekæmpelse
	5.1. Slukningsmidler
	5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
	5.3. Anvisninger for brandmandskab

	PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
	6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
	6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
	6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
	6.4. Henvisning til andre punkter

	PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
	7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
	7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
	Betingelser for sikker opbevaring
	7.3. Særlige anvendelser

	PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
	8.1. Kontrolparametre
	8.2. Eksponeringskontrol
	Sikkerhedsskilte
	Beskyttelsesforanstaltninger til at forhindre eksponering
	Beskyttelse af øjne / ansigt
	Beskyttelse af hænder

	PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
	9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
	9.2. Andre oplysninger

	PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaktioner
	10.4. Forhold der skal undgås
	10.5. Materialer, der skal undgås
	10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

	PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
	11.1 Toksikologisk information
	Andre oplysninger om sundhedsfare

	PUNKT 12: Miljøoplysninger
	12.1. Toksicitet
	12.2. Persistens og nedbrydelighed
	12.3. Bioakkumuleringspotentiale
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Andre negative virkninger

	PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
	13.1. Metoder til affaldsbehandling

	PUNKT 14: Transportoplysninger
	14.1. UN-nummer
	14.2. UN-forsendelsesbetgnelse
	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
	15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

	PUNKT 16: Andre oplysninger


