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1. Namnet på produkten och företaget
Produktnamn:

Odor-Gon

Leverantör:
Adress:
Postnr/stad:
Land:
Telefon:
Telefax:
Telefon i nödfall:

Cleantrade aps
Møllehaven 31 D
DK-4040 Jyllinge
Danmark
+45-4673 1260
+45-4576 1070
Läkare kan ringa till den danska Giftinformationen tlf.: +45-3531 6060

Varutyp och användningsområde: Luktborttagningsmedel
Användningsbegränsningar:
Ingen.

2. Sammansättning / Ämnenas klassificering
Namn
Propylenglykol
Parfym

CAS nr.:
57-55-6

Vikt-%
2-5
1-2

Symbol
-

R-fraser
-

3. Farliga egenskaper
Långvarig kontakt med ögonen kan irritera ögonen.

4. Första hjälpen
Allmänt:
Stänk i ögonen:
Hudkontakt:
Förtäring:
Inanding:

Vid osäkra fall bör läkare kontaktas. Ge aldrig vätska och framkalla aldrig
kräkning ifall patienten är medvetslös eller har kramper.
Spola omedelbart med mycket rinnande vatten. Sök läkare vid kvarstående
irritation.
Tag av nedstänkt klädsel. Tvätta huden med vatten.
Skölj munnen noggrant med vatten. Sök läkare.
Sök läkare ifall det uppstår allergiska reaktioner.

5. Åtgärder vid brand.
Släckmedel:

Produkten är inte brännbar. Välj släckmedel enligt omgivningen.

6. Åtgärder vid spill/ oavsiktliga utsläpp.
Små spill kan utspädas med vatten och sköljas i avlopp. Större spill uppsugs med
absorberande medel, som sand och liknande. Blandingen uppsamlas i lämpliga
behållare för avfallshantering. Släpp ej ut i avlopp.

7. Hantering och lagring.
Hantering:
Lagring:

Vid lagring svalt och skyddat för direkt solljus är produktens hållbarhetstid över 15
månader. Skyddas mot frost.

8. Begränsning av exponering/ personliga skyddsåtgärder
Tekniska åtgärder:
Ej särskilda åtgärder.
Gränsvärden enligt Arbetarskyddstyrelsens föreskrift:Hygieniska gränsvärden”, AFS 1996:2 ;
Ej fastställt
Personlig skyddsutrustning:
Inte nödvändigt vid normalt bruk. Tvätta händerna före paus och efter arbetstiden.
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.
Varubeskrivning:
Densitet:
Kokpunkt:
Fryspunkt:
Löslighet:

Tungt flytande, lätt opalblå vätska med frisk doft
0.99 -1.01
cirka 97 oC
cirka - 4 oC
Fullständigt löslig i vatten.

10. Stabilitet och reaktivitet.
Stabilitet:

Produkten är stabil vid normala förhållanden. Utsätts produkten för starka
oxidationsmedel, kan detta förkorta produktens hållbarhetstid.

11. Toxikologisk information.
Primär exponeringsväg:
Akut:
Hudkontakt:
Ögonkontakt:
Förtäring:
Långtidseffekter:

Hudkontakt
Ej hälsoskadliga effekter.
Inte kända effekter.
Förtäring av stora mängder kan ge kväljningar och obehag.
Inte kända effekter.

12. Ekotoxikologisk information.
Produkten är biologiskt nedbrytbar. Undvik utsläpp av större, outspädda
produktmängder i avlopp.

13. Avfallshantering.
Större avfallsmängder levereras till kommunal mottagningsstation för
kemikalieavfall. Rengjord förpackning kan blandas med hushållsavfall.

14. Transportinformation.
Transport kan äga rum i överensstämmelse med ADR för vägtransport, RID for järnvägstransport och IMDG för
sjötransport.
Ej klassat som farligt gods under transport.

15. Gällande bestämmelser.
I överensstämmelse med EG-lagstiftning om klassificering (88/379) samt tillverkarens självvärdering är produkten
klassad som:
Farosymbol:
Ingen
R-fraser:
Ingen
S-fraser:
2Förvaras oåtkomligt för barn.

16. Övrig information.
Informationen i detta varuinformationsblad är baserat på tillverkarens anvisningar, med nuvarande tillgänglig
information och på EG-lagstiftning. Användarens arbetsförhållanden står utanför vår kännedom och kontroll.
Anvisningarna i detta varuinformationsblad är givna under förutsättning att produkten används som det är angivet.
Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven enligt den nationella lagstiftningen. Informationen i detta
varuinformationsblad bör uppfattas som en beskrivning av de säkerhetskrav, som angår produkten. Informationen är
ingen garanti för produktens egenskaper.

