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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 

 
 Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l 
     
 Leverandør: IPS-Group A/S 

Slotsgade 6 
4600 Køge 
Denmark 
Tlf. 56 26 86 23    Fax. 56 26 86 43 
E-mail : info@ips-group.dk 

  

 

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER  

 
 Produktet indeholder: dialkylestre 

 

3. FAREIDENTIFIKATION 

  
 Produktet er ikke klassificeret. 
   
 Mennesker: Kan irritere øjnene og huden. 
   
 Miljø: Produktets miljøfare anses for at være begrænset. 
 

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

 
 Indånding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag søg skadestue og medbring 

sikkerhedsdatabladet. 
   
 Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. 
   
 Øjenkontakt: Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil øjet 

godt op. Ved fortsat irritation: Søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. 
   
 Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigeligt vand. Hold personen under opsyn. Ved ubehag, 

søg skadestue og medbring sikkerhedsdatabladet. 
 

5. BRANDBEKÆMPELSE 

 
 Slukningsmidler: Ved brandslukning anvendes alkoholresistent skum, kulsyre eller pulver. Produktet fjernes 

så vidt muligt fra brandstedet eller køles med vand. 
   

 Særlige farer: Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. 
   
 Beskyttelsesudstyr til 

slukningspersonel: 
Valg af åndedrætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle forholdsregler. 
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6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

 
 Personlige sikkerheds-

foranstaltninger: 
Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med øjne. Vedrørende personlige værnemidler, se 
punkt 8. 

   
 Miljøbeskyttelses-

foranstaltninger: 
Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. 

   
 Metoder til oprydning: Spild opsuges med sugende materiale. Efter opsamling skylles med rigelige mængder vand. 

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13. 
 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

 
 Håndtering: Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med øjne. Følg god kemikaliehygiejne. 
   
 Tekniske forholdsregler: Følg sikkerhedsforskrifterne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302/1993 om 

arbejde med kodenummererede produkter. 
   
 Tekniske 

foranstaltninger: 
Procesventilation er påkrævet. 

   
 Tekniske forholdsregler 

ved opbevaring: 
Ingen særlige krav. 

   
 Opbevarings-

betingelser: 
Skal opbevares i tætlukket originalemballage og ved temperaturer mellem 0 °C og 30 °C. 
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8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 
 Kodenummer: 1-1 (1993) 
   
 Tekniske 

foranstaltninger: 
Der skal være effektiv ventilation. 

 
 Personlige 

værnemidler: 
Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i 
samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. 

   
 Åndedrætsværn:  
   
 Håndbeskyttelse: Beskyttelseshandsker skal anvendes.  
   
 Øjenbeskyttelse:  
   
 Hudbeskyttelse: Afvaskning, rengøring: Alm. arbejdstøj -(i visse tilfælde vil beskyttelsesdragt være nødvendigt 

hvis der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindelige arbejdstøj ikke beskytter effektivt 
mod hudkontakt med produktet.) 

   
 Miljøeksponerings-

kontrol: 
Ikke kendt. 

 

9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 

 
 Udseende: klar væske 

 Lugt: mild 

 pH: Ikke relevant 

 Kogepunkt: 190-225 °C 

 Flammepunkt: 100 °C  

 Eksplosionsgrænser 0,8-8,0 vol. % 

 Damptryk: <0,1 mm Hg 

 Vægtfylde: 1,09 

 Opløselighed: Opløselig i: organiske opløsningsmidler 

 Andre oplysninger: Kinematisk viskositet v. 40 °C: < 7 mm2/s 

  Selvantændelighed: 280 °C 

  Fordampnings-hast.(BuAc=100): <1 
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10. STABILITET OG REAKTIVITET 

 
 Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold. 
   
 Tilstande/materialer, 

der skal undgås: 
Opvarmning. Stærkt oxiderende stoffer, stærke syrer og stærke baser. 

   
 Farlige nedbrydnings-

produkter: 
Ingen særlige. 

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER) 

 
 Indånding: Ved indånding af høje koncentrationer: Irriterer åndedrætsorganerne. 
   
 Hudkontakt: Kan virke irriterende. Langvarig kontakt kan medføre tør hud. 
   
 Øjenkontakt: Kan medføre forbigående øjenirritation. 
   
 Indtagelse: Kan virke irriterende og medføre utilpashed. 
   
 Langtidseffekter: Ingen kendte. 
 

12. MILJØOPLYSNINGER 

 
 Mobilitet: Produktet er delvist blandbart med vand og kan spredes i vandmiljøet. 
   
 Nedbrydelighed: Produktet er biologisk nedbrydeligt, men må ikke ledes til kloak uden tilladelse fra 

myndighederne. 
   
 Økotoksicitet: Produktets miljøfare anses for at være begrænset. 
   
 Bioakkumulerings-

potentiale: 
Data om bioakkumulering er ikke oplyst. 

   
 Andre skadelige 

effekter: 
Ingen kendte. 

 

13. BORTSKAFFELSE 

 
 Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Affald skal behandles som farligt 

affald. Affald afleveres til kommunal modtagestation eller Kommunekemi i affaldsbeholder som foreskrevet af KK. 
   
 Affald i form af rester: EAK-kode: 08 03 99 
 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

 
 Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 
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15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

 
 Faremærkning: Produktet er vurderet til ikke at være omfattet af Miljøministeriets mærkningsregler. 
   
   
   
   
   
 Danske særregler: Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. Brugeren skal være 

grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger. 

   
  Kodenummer: 1-1 (1993) 
   
   
 Nationale 

reguleringer: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, 
mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer 
(kemiske agenser). 
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for 
fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 
med ændringer. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede 
produkter. 
Kommissionens beslutning 2000/532/EC som ændret ved beslutning 2001/118/EC om 
udarbejdelse af en liste over affald og farligt affald i henhold til Kommissionens direktiv 
75/442/EEC om affald og direktiv 91/689/EEC om farligt affald, med ændringer. 

 

16. ANDRE OPLYSNINGER 

 
 Vedrørende anvendelsesbegrænsninger, se punkt 15. 
 

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at 
produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. 
Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar. 

 


