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Sikkerhedsdatablad
SCREEN AND KEYBOARD CLEANER 250ml

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

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn SCREEN AND KEYBOARD CLEANER 250ml

Produktnummer KF04502,ZP

Intern identifikation ASCK250QCA/B

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

Identificeret anvendelser Rengøring produkt

Anvendelser der frarådes Ingen specifikke anvendelser, der frarådes, er identificeret.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon + 32 93 80 82 48

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering
Fysiske farer Ikke klassificeret.

Sundhedsfarer Ikke klassificeret.

Miljøfarer Ikke klassificeret.

2.2. Mærkningselementer

Faresætninger EUH208 Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T.
(EC No. 220-239-6) (3:1 Mix). Kan udløse allergisk reaktion.

Forholdsregler ved brug P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

2.3. Andre farer

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

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

3-BUTOXY-2-PROPANOL <1%

CAS-nummer: 5131-66-8 EF-nummer: 225-878-4

Klassificering
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
Xi;R36/38
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1-METHOXY-2-PROPANOL <1%

CAS-nummer: 107-98-2 EF-nummer: 203-539-1 REACH registreringsnumer: 01-
2119457435-35-0000

Klassificering
Flam. Liq. 3 - H226
STOT SE 3 - H336

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
R10 R67

2-BUTOXYETHANOL <1%

CAS-nummer: 111-76-2 EF-nummer: 203-905-0 REACH registreringsnumer: 01-
2119475108-36-XXXX

Klassificering
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
Xn;R20/21/22 Xi;R36/38

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one <1%

CAS-nummer: 2682-20-4 EF-nummer: 220-239-6

M faktor (akut) = 1

Klassificering
Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 3 - H311
Acute Tox. 2 - H330
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335
Aquatic Acute 1 - H400

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
T;R24/25. C;R34. Xi;R37. N;R50. R43.

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

Kommentarer til
sammensætning

Der er ingen klassificerede indholdsstoffer, eller stoffer med arbejdshygiejniske
grænseværdier, som overstiger niveauet for oplysningspligt.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Flyt straks pågældende person i frisk luft. Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold
vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejrtrækningen.

Indtagelse Skyl munden grundigt med vand. Søg læge.

Hudkontakt Vask huden grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter afvaskning.

Øjenkontakt Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Skyl straks med masser af vand.
Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt Ingen kendte specifikke symptomer.
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4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Noter til lægen Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Produktet er ikke brandfarligt. Anvend slukningsmidler, som er beregnet til den omgivende
brand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet.

Farlige nedbrydningsprodukter Nedbrydes ikke når det bruges og opbevares som anbefalet.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under
brandbekæmpelse

Ingen særlige forholdsregler for brandslukning er kendt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige forholdsregler Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljømæssige forholdsregler Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Skyl forurenet område
med store mængder vand.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Se punkt 11
for yderligere information om sundhedsfarer. Opsaml og bortskaf spild som nævnt under
Punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved brug Undgå at spilde. Undgå kontakt med huden og øjnene.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted . Må kun
opbevares i den originale emballage.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Arbejdshygiejniske grænseværdier
3-BUTOXY-2-PROPANOL

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): GRV 100 ppm

1-METHOXY-2-PROPANOL
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Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): GRV 50 ppm 185 mg/m³
Grænseværdi for kortvarig eksponering (15-minutter): GRV

2-BUTOXYETHANOL

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA):  20 ppm  98 mg/m³
E, H

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): SUP   4.5 mg/m³
Grænseværdi for kortvarig eksponering (15-minutter): SUP   1.5 mg/m³
GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer.

E =  Stoffet har en EF-grænseværdi.
H = Stoffet kan optages gennem huden.

Stofkommentarer Ingen kendte grænseværdier for stoffet(stoffer).

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Ingen specifikke krav til ventilation.

Øjen/ansigtsbeskyttelse Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering
angiver, øjenkontakt er mulig. Følgende værnemidler bør anvendes: Kemikalie
sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse
skal overholde den Europæiske Standard EN166.

Håndbeskyttelse Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard,
skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Den bedst egnede
handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give
oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. For at beskytte hænder mod kemikalier,
bør handsker overholde den Europæisk Standard EN374.

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå enhver form for hudkontakt.

Hygiejneforanstaltninger Brug proceskontrol for at reducere forurening til tilladte eksponeringsniveau . Etabler
øjenskyllestation. Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning, rygning og
toiletbesøg. Vask straks hvis huden bliver forurenet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Væske.

Lugt Ingen karakteristisk lugt.

9.2. Andre oplysninger

Anden information Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt.

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
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Risiko for farlige reaktioner Ukendt. Vil ikke polymerisere.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås Undgå kraftig varme i længere tid.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med produktet og
frembringe en farlig situation.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske virkninger Der foreligger ingen oplysninger.

Andre sundhedsmæssige
påvirkninger

Der er intet bevis for, at produktet kan fremkalde kræft.

Indånding Ingen specifikke sundhedsfarer kendt.

Indtagelse Ingen specifikke sundhedsfarer kendt.

Hudkontakt Ingen specifikke sundhedsfarer kendt.

Øjenkontakt Ingen specifikke sundhedsfarer kendt.

Akutte og kroniske
sundhedsfarer

Ingen specifikke sundhedsfarer kendt. Ingen specielle akutte eller kroniske sundhedsskader
opgivet, men kemikaliet kan dog have sundhedsskadelige effekter, enten generelt eller på
visse følsomme individer med latente sundhedsproblemer.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Økotoksicitet Anses ikke som værende farlig for miljøet.

12.1. Toksicitet

Toksicitet Betragtes ikke som værende giftig for fisk.

Akut toksicitet - fisk Ingen information påkrævet.

Akut toksicitet - krebsdyr Ingen information påkrævet.

Akut toksicitet - alger Ingen information påkrævet.

Akut toksicitet -
mikroorganismer

Ingen information påkrævet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er vandopløseligt og kan sprede i vandsystemet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
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Resultater af PBT og vPvB
vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ukendt.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generel information Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med
kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

Metoder for bortskaffelse Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med
kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelt Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID). Som leveret er dette produkt afsendt efter bestemmelserne om Begrænsede
mængder.

Noter til Vejtransport Ikke klassificeret.

Noter til Banetransport Ikke klassificeret.

Noter til Søtransport Ikke klassificeret.

Noter til Lufttransport Ikke klassificeret.

14.1. UN-nummer

Ingen information påkrævet.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ingen information påkrævet.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen information påkrævet.

ADR/RID label 0

Fareseddel

14.4. Emballagegruppe

Ingen information påkrævet.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlige stoffer/marine pollutant
Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen information påkrævet.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til
Bilag II af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

Ingen information påkrævet.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

6/8



Revisions dato: 05-11-2015 Revision: 1

SCREEN AND KEYBOARD CLEANER 250ml

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

EU Lovgivning Kommissionens Direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over
vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets
Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved
at være udsat for kemiske agenser under arbejdet (som ændret).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som
ændret).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).
Kommissionens beslutning 2000/532/EF som ændret ved beslutning 2001/118/EF om
udarbejdelse af en liste over affald og farligt affald i henhold til Rådets Direktiv 75/442/EØF
om affald og Direktiv 91/689/EØF om farligt affald, med ændringer.

Vejledning Workplace Exposure Limits EH40.

Authorisationer (Titel VII
Forordning 1907/2006)

Ingen særlige godkendelser er kendt for dette produkt.

Restriktioner (Titel VII
Forordning 1907/2006)

For dette produkt kendes ingen særlige restriktioner ved brug.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Udgivet af Toni Ashford

Revisions dato 05-11-2015

Revision 1

SDS nummer 13511

Den fuldstændige ordlyd af R-
sætninger

Ikke klassificeret.

Den fuldstændige ordlyd af H-
sætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
EUH208 Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T.
(EC No. 220-239-6) (3:1 Mix). Kan udløse allergisk reaktion.
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Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination
med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og
overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres
nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til
hans eget brug.
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