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

 

1.1.  Produktidentifikator:  

 

COOP – Flyhende WC-Blok Lemon 

 

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

frarådes: 

 

 Flydende tab til rengøring af sanitære faciliteter 

 

1.3.  Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: 

  

 Firmanavn:   TOMIL s.r.o. 

Forretningssted  

eller hjemsted:  Gen.Svatoně 149/IV, 566 01 Vysoké Mýto,  

     Tjekkiet 

 Telefonnummer:  00420 465 503 230  

 Fax:    00420 465 503 211 

 E-mail:   info@tomil.cz  

Web-adresse:   www.tomil.cz 

Kontaktperson:  Pavel Beran 

 

1.4.  Nødtelefon: 

 

+45 35 31 55 55, +45 82 12 12 12 

  

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1.  Klassificering af stoffet eller blandingen:   

  

 Klassificering af blandingen i henhold til forordning nr. 1272/2008: 

   

Fareklasse: Alvorlig øjenskade/øjenirritation 

  Fareklasse og kategori kode: Eye Dam. 1 

  H318 : Forårsager alvorlig øjenskade. 

 

  Fareklasse: Hudætsning/-irritation 

  Fareklasse og kategori kode: Skin Irrit 2 

  H315 : Forårsager hudirritation. 
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  Fareklasse: Farlig for vandmiljøet 

Fareklasse og kategori kode: Aquatic Chronic 3 

H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

            

2.2.  Mærkningselementer: 

 

GHS farepiktogrammer:                                              

 

 Signalord:  Fare 

 

 Faresætninger: 

   

  H318 : Forårsager alvorlig øjenskade. 

  H315 : Forårsager hudirritation. 

  H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

 

 Sikkerhedssætninger: 

 

  P101 :  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 

P102 :  Opbevares utilgængeligt for børn. 

P310 : Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. 

P302+P352 : VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og 

  vand. 

  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. 

  P501 : Indholdet/beholderen bortskaffes ioverensstemmelse med lokale 

    bestemmelser. 

 

 Supplerede mærkningselementer/oplysninger om stoffer og blandinger:  

 

  EUH208 : Indeholder dipentene, benzisothiazolinone.  Kan udløse 

     allergisk reaktion. 

 

 Indeholder Sodium Laureth Sulfate. 
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2.3. Andre farer: 

  

 Produktets komponenter opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB. 

 

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer  

 

3.1.  Stoffer: 

 

 Ikke relevant, produkt er en blanding. 

 

3.2. Blandinger: 

 

Lidt viskøs væske på basis af 15-30% anioniske tensider, < 5% amfotere og nonioniske 

tensider og duftstoffer. 

 

 Produktet indeholder følgende farlige stoffer: 

 

Navn på stoffet Koncentration 

(%) 

CAS nr EF nr  Registreringsnum

mer  

Klassificering i henhold til 

Forordning (EF) nr. 

1272/2008 (CLP) 

alkoholer, C12-14, 

ethoxylerede, sulfater, 

natriumsalte < 2.5 EO 

15 – 20 68891-38-3 

 

500-234-8 01-2119488639-16- Skin Irrit. 2                       H315 

Eye Dam. 1                      H318 

Aquatic Chronic 3            H412 

1-propanaminium, 3- 

amino-N-

(carboxymethyl)-. 

N,N-dimethyl-, N-

kokos- acylderivater, 

hydroxider, innersalte 

2 – 5  97862-59-4 931-296-8 01-2119488533-30- Eye Dam. 1                       H318 

Aquatic Chronic 3            H412 

alkoholer, C12-14, 

ethoxylerede 

0.5 – 1  68439-50-9 932-106-6 - 

(polymer) 

Acute Tox. 4                    H302 

Eye Dam. 1                      H318 

dipentene 0.4 – 0.6 138-86-3 205-341-0 Index :  

 

601-029-00-7 

Flam. Liq. 3                      H226 

Skin Irrit. 2                       H315 

Skin Sens. 1                     H317 

Aquatic Acute 1               H400 

Aquatic Chronic 1            H410 

1,2-benzisothiazol-

3(2H)-on 

0.01 – 0.03   2634-33-5 220-120-9 stoffet er 

registreringspligtigt. 

Acute Tox. 4                    H302 

Skin Irrit. 2                      H315 

Eye Dam. 1                      H318 

Skin Sens. 1                     H317 

Aquatic Acute 1               H400 
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*Stoffer er indeholdt i duftstoffet og er registreringspligtige i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008. 

 

Note: Den fulde ordlyd af faresætninger (så kaldte H-sætninger) findes i punkt 16. 

 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

 

4.1.  Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: 

 

 Ved sundhedsproblemer, tvivl eller ulykke skal lægen søges og oplysninger fra  

 databladet forelægges. Bring den tilskadekomne ud i frisk luft, hold den varm og rolig. 

 I tilfælde af bevidstløshed skal personen transporteres liggende stabilt til lægen. Giv  

 kunstigt åndedræt, hvis vejrtrækning er standset. I tilfælde af hjertestop gives straks  

 hjertemassage. 

 

4.1.1. Indånding: 

 

 Bring den tilskadekomne ud i frisk luft, hold den varm og rolig. Hvis irritationen varer  

 ved, kontaktes lægen. 

 

4.1.2. Hudkontakt: 

 

 Skyl omgående tilsmudset tøj. Vask forurenet hud med rindende, lunken vand i mindst  

 15 minutter. Hvis huden ikke er skadet, anbefales det at bruge sæbe eller sæbeskum.  

 Hvis irritationen varer ved, kontaktes lægen. 

 

4.1.3. Øjenkontakt: 

 

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Hold øjenlågene åbne og skyl så 

øjet med rindende vand fra den inderste til den yderste hjørne (i mindst 15 minutter). 

Kontaktes lægen. 

 

4.1.4. Indtagelse: 

 

 Skyl øjnene grundigt med vand, giv den tilskadekomne 200-500 ml vand til at drikke.  

 Kontaktes lægen. 
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4.2.  Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: 

 

 Irriterer øjnene og huden. 

 Indtagelse kan medføre opkastning og diarre. 

 

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

 

 Ikke specificeret. 

 

 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

 

5.1.  Slukningsmidler: 

 

Egnede slukningsmidler: produktet er ikke brandfarligt, vælg tilsvarende 

brandslukningsmidler. 

 Uegnede slukningsmidler: bestemt efter omgivende materialer. 

 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: 

 

 Produktet er ikke brandfarligt, brandfare er irrelevant. 

 

5.3. Anvisninger for brandmandskab: 

 

Friskluftforsynet åndedrætsværn, beskyttelsesbeklædning resistent over for syrer og 

baser. 

 

 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 

6.1.  Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: 

 

Undgå direkte kontakt med øjne og hud. Brug egnede personlige værnemidler. Luft 

lukkede rum. I tilfælde af brand skal samlingspunktet klart udpeges og isoleres. 

Uvedkommende personer holdes væk fra området, til rengøringen er afsluttet. Informer 

den ansvarlige redningstjeneste. 

  

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: 

  

 Undgå udslip til overflade- og grundvand. 
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6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: 

 

Inddæm produktet med et egnet absorberende materiale (sand, kiselgur, jord, egnet 

absorberende materiale osv.), produktet indsamles til godt lukkede beholdere og 

bortskaffes som farligt affald.  

Ved udslip af store produktmængder tilkald brandvæsen. Ved udledning til kloak tilkald 

myndigheden for miljøbeskyttelsen. 

 

6.4. Henvisning til andre punkter: 

 

 Se afsnit 8 og 13 

 

 

 
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring  

 

7.1.  Forholdsregler for sikker håndtering: 

 

Brugsanvisningen skal følges. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af 

dette produkt. Undgå direkte kontakt med øjne og hud, bær egnede personlige 

værnemidler. 

 

7.2.  Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:  

 

Opbevares i originale beholdere  på et godt ventileret sted, opbevares ved 

temperaturen:5 – 35oC. 

          Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 

 

7.3.  Særlige anvendelser: 

 

 Ingen specifikke endelige anvendelsesformål identificeret. 

 

 

 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

 

8.1.    Kontrolparametre: 

 

Produktet indeholder ikke stoffer med grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

(NPK-P): 
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Navn på stoffet Koncentration 

(%) 

CAS nr Tilladt udsættelse grænse 

(PEL) 

Maksimalt tilladelig 

koncentration (NPK-P) 

     

 

        Anbefalet metode til bestemmelse af stoffet i luften: gaskromatografi. 

        Anbefalede overvågningsprocedurer for arbejderens eksponering: ikke bestemt. 

 

8.1.1. Anden information på grænseværdier: 

 

DNEL (Afledt nuleffektniveau) 

 

Navn på stoffet CAS nr Eksponeri

ngsvej 

Eksponeringstid 

/virkninger: 

Værdi/persongruppe 

alkoholer, C12-14, 

ethoxylerede, sulfater, 

natriumsalte 

68891-38-3 ved 

indånding 

Langvarige, systemiske 175 mg.m-3 / arbejder 

52 mg.m-3 / forbruger 

alkoholer, C12-14, 

ethoxylerede, sulfater, 

natriumsalte 

68891-38-3 oral Langvarige, systemiske 15 mg.kg/ dag / forbruger 

alkoholer, C12-14, 

ethoxylerede, sulfater, 

natriumsalte 

68891-38-3 dermal Langvarige, systemiske 2750 mg.kg/ dag / arbejder 

1650 mg.kg/ dag / forbruger 

1-propanaminium, 3- 

amino-N-

(carboxymethyl)-. 

N,N-dimethyl-, N-

kokos- acylderivater, 

hydroxider, innersalte 

97862-59-4 

(related) 

dermal Langvarige, systemiske 12,5 mg/kg kv/ dag / arbejder 

7,5 mg/kg kv / dag / forbruger 

1-propanaminium, 3- 

amino-N-

(carboxymethyl)-. 

N,N-dimethyl-, N-

kokos- acylderivater, 

hydroxider, innersalte 

97862-59-4 

(related) 

ved 

indånding 

Langvarige, systemiske 44 mg.m-3 / arbejder 

 

 

PNEC (Forventet nuleffektkoncentration) 

 

 1-propanaminium, 3- amino-N-

(carboxymethyl)-. N,N-dimethyl-, N-kokos- 

acylderivater, hydroxider, innersalte 

alkoholer, C12-14, ethoxylerede, sulfater, 

natriumsalte 

Ferskvand  0,0135 mg/l 0,24 mg/l 

Havvand  0,00135 mg/l 0,024 mg/l 
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 1-propanaminium, 3- amino-N-

(carboxymethyl)-. N,N-dimethyl-, N-kokos- 

acylderivater, hydroxider, innersalte 

alkoholer, C12-14, ethoxylerede, sulfater, 

natriumsalte 

Vand (intermitterende)  0,071 mg/l 

Sediment, ferskvand 1 mg/kg 5,45 mg/kg 

Sediment, havvand 0,1 mg/kg 0,545 mg/kg 

Jord 0,8 mg/kg 0,946 mg/kg 

Rensningsanlæg til 

spildevand 

3000 mg/l 10000 mg/l 

 

 

8.2.    Eksponeringskontrol: 

 

8.2.1. Egnede ingeniørmæssige kontrolfunktioner: 

  

 Sørg for god ventilation. Brug lokal ventilation i tilfælde af utilstrækkelig ventilation /  

 klimaanlæg. 

 

8.2.2. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler: 

 

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Efter arbejde vask 

hænder med varmt vand og sæbe og brug en tilsvarende creme. 

 

 a) Beskyttelse af øjne/ansigt: 

 Tætte sikkerhedsbriller. 

 

 b) Åndedrætsværn: 

 Ikke påkrævet. 

 

 c) Beskyttelse af hænder: 

 Ikke påkrævet. 

 

 d) Beskyttelse af huden og kroppen: 

 Beskyttelsesbeklædning og fodtøj. Forurenet tøj vaskes før det bruges igen. 

 

8.2.3. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: 

 

Ikke nødvendigt, hvis brugsanvisningen følges. 
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

 

9.1.  Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: 

 

- Udseende: lidt viskøs, rav væske 

- Lugt: karakteristisk til stoffet, frisk 

- Lugttærskel: subjektiv 

- pH-værdi: 4.5 – 5.5 

- Smeltepunkt/frysepunkt: ikke bestemt for produktet 

- Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: ikke bestemt for produktet 

- Flammepunkt: ikke bestemt for produktet 

- Fordampningshastighed: ikke bestemt for produktet 

- Antændelighed: ikke bestemt for produktet, komponenter er ikke brændbare 

- Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser: ikke bestemt for produktet 

- Damptryk: ikke bestemt for produktet 

- Dampmassefylde: ikke bestemt for produktet 

- Relativ massefylde: 1.0 – 1.1 g/cm3 

- Opløselighed: helt opløseligt i vand 

- Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: ikke bestemt for produktet 

- Selvantændelsestemperatur: ikke bestemt for produktet 

- Dekomponeringstemperatur: ikke bestemt for produktet 

- Viskositet: ikke bestemt for produktet 

- Eksplosive egenskaber: ikke bestemt for produktet, komponenter er ikke eksplosive 

- Oxiderende egenskaber: ikke bestemt for produktet, komponenter er ikke 

oxiderende 

 

9.2. Andre oplysninger: 

 

 Ingen data. 

 

 

 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

 

10.1.  Reaktivitet: 

 

 Ikke bestemt for produktet. 
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10.2. Kemisk stabilitet: 

 

 Produktet er stabilt under normale betingelser. 

 

10.3. Risiko for farlige reaktioner: 

 

Ukendt. 

 

10.4. Forhold, der skal undgås: 

 

 Produktet er stabilt under normale betingelser. 

 

10.5. Materialer, der skal undgås:  

 

 Ingen kendte stoffer, som kan føre til farlige reaktioner. 

 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter: 

 

 Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter. 

 

 

 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

 

11.1.  Oplysninger om toksikologiske virkninger: 

 

 akut toksicitet: 

 Komponenter som klassificeres som farlige i produktet er under 

 koncentrationsgrænsen. 

 

 hudætsning/-irritation: 

 Forårsager hudirritation. 

 

 alvorlig øjenskade/øjenirritation: 

 Produktet kan forårsage øjenskader 

 

 respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: 

Komponenter som klassificeres som farlige i produktet er under koncentrationsgrænsen. 

 

 

 kimcellemutagenicitet: 
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 Ikke bestemt for produktet, stoffer i produktet er ikke klassificeret som mutagene. 

 

 carcinogenicitet: 

Ikke bestemt for produktet, stoffer i produktet er ikke klassificeret som 

kræftfremkaldende. 

 

 reproduktionstoksicitet: 

Ikke bestemt for produktet, stoffer i produktet er ikke klassificeret som toksiske for 

reproduction. 

 

 enkel STOT-eksponering:  

Komponenter som klassificeres som farlige i produktet er under koncentrationsgrænsen. 

 

 gentagne STOT-eksponeringer:  

 Ikke bestemt for produktet, stoffer i produktet er ikke klassificeret som måleorganer. 

 

 aspirationsfare: 

 Toksikologiske data er ikke tilgængelige 

 

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

 

12.1.  Toksicitet: 

 

 Testdata for produktet foreligger ikke. 

 

12.2. Persistens og nedbrydelighed: 

 

 Testdata for produktet foreligger ikke. 

Produktets tensider opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til 

forordning (EF) nr. 648/2004 om væske- 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 

væske- og rengøringsmidler. 

 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale:  

 

 Testdata for produktet foreligger ikke. 

 

12.4. Mobilitet i jord: 
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 Testdata for produktet foreligger ikke. 

 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: 

 

 Produktets komponenter opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB. 

 

12.6. Andre negative virkninger: 

 

 Der forventes ingen fare for miljøet ved rigtig håndtering af blandingen. 

 
 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

 

13.1. Metoder til affaldsbehandling: 

 

Lovgivningen om affald og gennemførelsesbestemmelser om bortskaffelsen af affald 

skal følges. 

 

13.1.1. Bortskaffelsesmetoder for blandingen: 

 

Små mængder af blandingen kan bortskaffes ved at opløse med meget vand, således at  

 produktets koncentration ligger under grænseværdier for overfladevand.  

Større mængder af blandingen overgives til en autoriseret virksomhed. 

 

13.1.2. Bortskaffelsesmetoder for brugt emballage:  

 

Emballagen skylles grundigt med vand og bortskaffes som sorteret affald. 

 

 Affald klassificeres i henhold til forordning nr. 381/2001: 

 

 a)  EAK-kode: 150102    

      EAK-navn: plast   

      Affaldskategori: O     

      Affald klassificeres i henhold til bilag I og II til Basel-konventionen  

  

b)   EAK-kode: 150101  

       EAK-navn: papir og pap 

       Affaldskategori: O 

       Affald klassificeres i henhold til bilag I og II til Basel-konventionen 
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PUNKT 14: Transportoplysninger  

 

Produktet er ikke farligt ifølge de internationale og nationale forskrifter om transport. 

 

14.1. FN-nummer: ikke relevant. 

 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):  er ikke farligt ifølge de 

  forskrifter om transport. 

 

14.3. Transportfareklasse(r):  ikke relevant 

 

14.4. Emballagegruppe:  ikke relevant 

 

14.5. Miljøfarer:  nej 

 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren:  ikke relevant 

 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden:  

 

 ikke relevant 

 

 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

 

15.1.  Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til  

 sikkerhed, sundhed og miljø: 

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006, 

med ændringer 

 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008 af  

 16. december 2008, med ændringer 

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004, med  

 ændringer 

 

15.1.1. Nationale lovbestemmelser CZ : 

 

 Loven nr. 350/2011 (saml.) om kemiske stoffer og præparater, med ændringer. 

Loven nr. 22/1997 (saml.) om tekniske krav til produkter, med ændringer.  

 

Loven nr. 258/2000 (saml.) om beskyttelse af folkesundheden, med ændringer. 

Loven nr. 185/2001 (saml.) om affald, med ændringer.  
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Loven nr. 477/2001 (saml.) om emballage, med ændringer. 

Forordning af den tjekkiske regering nr. 361/2007, med ændringer 

 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering: 

 

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering på blandingen. 

 

 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

 

Forklaring til H-sætninger i punkt 3:: 

 

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. 

 

Mærkning af blandingen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets  

 forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler, med ændringer: 

 

15 – 30 % anioniske overfladeaktive stoffer, < 5 % amfotere og nonioniske 

overfladeaktive stoffer; parfume (limonene, citral, butylphenyl methylpropional, 

linalool ) og konserveringsmidler (benzisothiazolinone). 

 

 Vejledning til uddannelse: 

 

 Medarbejdere, der kommer i kontakt med farlige stoffer og blandinger, skal være  

 bekendt med nødvendige oplysninger om virkningen af stoffer og blandinger,  

 brugsmetoder, sikkerhedsforanstaltninger, principper om førstehjælp, nødvendige  

 hjælpeprocedurer og gældende procedurer ved brug, ulykker og i nødsituationer. 

 

 

 

 

 

 Anbefalede begrænsninger i brugen: 
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 Blandingen må ikke anvendes til andre formål end anbefalet (punkt 1.2.) 

 

Andre oplysninger som er relevante for sikkerhed og sundhed: 

 

Personer som er disponerede for allergi skal ikke arbejde med produktet. 

 

Kilden til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet: 

 

Sikkerhedsdatablade for anvendte stoffer og blandinger. 

 

Grunde til forandringer: - 

 

 

 

 

Erklæring: 

 

Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger som skal give sikkerhed og sundhed på 

arbejdspladsen og beskytte miljøet. Oplysninger i sikkerhedsdatabladet er baseret på den 

nuværende viden og erfaring og er i overensstemmelse med gældende forskrifter. Oplysninger 

er ikke en garanti for egnethed og anvendelighed af produktet til den konkrete anvendelse.  

 


