
SIKKERHEDSDATABLAD    
Miller  Blegebejdse, hvid       Side 1 af 2 
 
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. 
Produktets navn og/eller nr.  Pr-nr.: -    Revisionsdato: 23. oktober 2003 
         Erstatter: september 2001 
 
Miller Blegebejdse, hvid 
 
Firmanavn, adresse og telefonnummer: 
C. Flauenskjold A/S    Telefon:  96 31 47 00 
Rebslagervej 1     Telefax:   98 16 13 00 
9000 Aalborg     
 
Anvendelse: Blegemiddel 
 
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer. 
Indeholder: 
Navn CAS-nr.: EINECS-nr.: Vægt % Klassificering: R-sætninger: 
Triisobutylphosphat 126-71-6 204-798-3 <1 Xi 10-43 

 
3. Fareidentifikation. 
Produktet indeholder mellem 0,1 og 1% af et stof der kan udløse allergisk reaktion. 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger. 
Indånding:  Frisk luft. 
Øjenkontakt:  Skyl straks med vand, søg læge ved fortsat irritation. 
Hudkontakt:  Skyl med vand. 
Indtagelse:  Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. 

  
5. Brandbekæmpelse. 
Produktet er ikke brændbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne. 
 
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld. 
Personlig sikkerhed:  - 
Miljøbeskyttelse: - 
Metoder til oprydning:  Større spild opsuges med absorberende materiale og afleveres på godkendt 

modtagestation. Små mængder spules væk med rigeligt vand. 
 

7. Håndtering og opbevaring. 
Håndtering:  Undgå hud- og øjenkontakt. Indret arbejdsrutiner så spild og anden form for spredning reduceres 
Opbevaring:  Opbevares i tillukket originalemballage. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares 

oprejst for at forebygge lækage. 
 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. 
Tekniske foranstaltninger: Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske. 
Grænseværdier: - 
Åndedrætsværn: - 
Handsker og hud:  Beskyttelseshandsker af gummi. 
Øjenværn:   Brug evt. beskyttelsesbriller. 
Generelt:  Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet 

undgås. 
 

9. Fysisk-kemiske egenskaber. 
Fysisk tilstand:  Væske 
Vægtfylde:  1,20 kg/l  
pH-koncentrat: ca. 10,0  



Miller Blegebejdse, hvid                                                  Side 2 af 2 
 
10. Stabilitet og reaktivitet. 
Produktet er stabilt ved normal anvendelse. 
 
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber). 
Indånding:  -  
Øjnene:  Kan irritere øjnene.  
Hud:  Indeholder mellem 0,1 og 1,0% af et stof (isobutylphosphat) der kan udløse allergisk 

reaktion. 
Indtagelse:  - 
Langtidsvirkninger:  - 
Generelt:  Triisobutylphosphat 
   LD50 oral rotte = >4000 mg/kg 
 
12. Miljøoplysninger. 
Mobilitet:   - 
Nedbrydelighed:  Indeholder et stof der ikke er let biologisk nedbrydeligt, men potentielt nedbrydeligt efter 

OECD testmetode 301 A-F. 
Akkumulering:   - 
Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:  Indeholder et stof, som er skadelig overfor vandlevende  
   organismer, men som ikke skal miljøklassificeres grundet relativ hurtig nedbrydning. 
Generelt:  Triisobutylphosphat 
   Fisketoksicitet: LC50 (96 h) 17,8-21,8 mg/l 
   Dafnietoksicitet: EC50 (48 h) 11 mg/l, OECD 202 (C(81) 30) 
   Algetoksicitet: EC50 (72 h) 33 mg/l, OECD 201 (C(81) 30) 
   Nedbrydelighed: OECD 301 E, 60-70% (28 days), Ikke let nedbrydeligt 
     OECD 302 B, 90%, Potentiel biologisk nedbrydeligt 
   Akkumulering: Log Pow, 3,72 mg/g 
 
13. Bortskaffelse. 
Spild og rester bortskaffes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald.  
Kemikalieaffaldsgruppe, affaldsfraktion og EAK-kode gælder for rester af produktet i ren form. 
Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion:  01.11 
EAK-kode:  20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29. 
 
14. Transportoplysninger. 
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods. 
 
15. Oplysninger om regulering. 
Generelt: Kun til professionel brug. 
Mærkning:  Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bek. nr. 329 af 16. maj 2002. 
Særlig mærkning: Indeholder mellem 0,1 og 1,0% Isobutylphosphat. Kan udløse allergisk reaktion. 
Anvendelsesbegrænsninger: - 
Krav til uddannelse: Ingen særlige, dog bør brugere være fortrolige med dette sikkerhedsdatablad. 
 
16. Andre oplysninger. 
Den fulde ordlyd af R-sætningerne nævnt i pkt. 2: 
 
10- Brandfarlig. 
43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 
 
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 sikerhedsdatablad 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: generel opdatering. 
Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten. 

Efter orig. 23.10.03 – lev. 130 


