
SIKKERHEDSDATABLAD       C. Flauenskjold A/S 
GOJO® PAINT & STAIN håndrens 1018-06 
               Side 1 á 2 
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. 
Produktets navn og/eller nr.   Pr nr.: -            Dato: 26. oktober 2010 
          Revisionsdato: 2. oktober 2008 
GOJO® PAINT & STAIN håndrens 1018-06 
 
Firmanavn, adresse og telefonnummer: 
C. Flauenskjold A/S    Telefon: 96 31 47 00 
Nålemagervej 1     Telefax: 98 16 13 00 
9000 Aalborg      
 
Varetype og anvendelsesområde: Håndrensemiddel 
 
2. Fareidentifikation: 
Ikke mærkningspligtig. Kan irriterer øjnene. Ved indtagelse kan produktet forårsage maveonde, svimmelhed.  
 
3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer. 
Sundhedsfarlige stoffer i henhold til dansk lovgivning. 
Navn    CAS-nr:  EINECS: Vægt %  Symbol  R-sætninger      
Titanium Dioxid som pulver 13463-67-7   <2 
Xanthan Gum   11138-66-2   <2   
 
Den fulde ordlyd af R-sætningerne nævnt i pkt. 16: 
4. Førstehjælpsforanstaltninger: 
Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er 

bevidstløs eller har krampe. Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue. 
Indånding: - 
Hudkontakt: - 
Øjenkontakt: Kan forårsage irritation. Skyl med vand i 15 min. Ved vedvarende irritation, kontakt læge. 
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Ved indtagelse i forbindelse med uheld, holdes patientens hoved lavt for at 
  undgå aspiration. Opsøg læge 
 
5. Brandbekæmpelse: 
Vand, pulverslukningsmiddel, skum og kuldioxid.  
  
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:  
Store spild opsamles mekanisk eller med absorberende middel. Blandingen opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse. 
Spildområdet skylles med vand for at opsamles mindre spild og nedsætte risikoen for glatte gulve. 
 
7. Håndtering og opbevaring: 
Håndtering: Undgå kontakt med øjnene. Undgå indtagelse 
Opbevaring: Ved almindelig rumtemperatur og utilgængeligt for børn. Hold beholder tæt lukket. Brug ældste beholder 

først. Opbevares frostfrit.  
 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: 
Foranstaltninger: - 
Personlige værnemidler: Ikke påkrævet. Udvis god personlig arbejdshygiejne 
 
9. Fysisk-kemiske egenskaber: 
Form   : Cremet uigennemsigtig viskos gele, med karakteristisk duft 
pH   : 3,4 – 6,5 
VOC%   : 0 
 
10. Stabilitet og reaktivitet: 
Stabil ved normal anvendelse. 
 
 
 



GOJO® PAINT & STAIN håndrens 1018-06       Side 2 á 2.
 
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): 
Ingen ved normal anvendelse. 
 
12. Miljøoplysninger: 
Ikke anset som miljømæssig skadelig. Rengøringsmidler bør generelt ikke udledes direkte til det ydre miljø. 
 
13. Bortskaffelse: 
Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger. 
 
14. Transportoplysninger: 
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for 
søtransport. 
Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods. 
 
15. Oplysninger om regulering 
Mærkning: I overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og 
opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt Arbejdstilsynets bekendtgørelser om fastsættelse af kodenumre, er 
produktet mærket som følger: 
Produktet er ikke mærkningspligtigt. 
 
Anvendelsesbegrænsninger: - 
Krav til særlig uddannelse: Ingen særlige, dog bør brugere være fortrolige med indholdet af denne brugsanvisning. 
  
16. Andre oplysninger: 
Den fulde ordlyd af R-sætningerne nævnt i pkt. 2: 
 
 
 
 
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad  er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens 
arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at 
produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig 
uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. 
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. 
Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. 
 
 
Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: nyt. 
 
 
Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter org. 08.06.2010- lev. 317 


