
 

Stenbro Allé 8                                       Tlf. +45 75 38 39 22              e-mail: interflux@interflux.dk  
DK-6650 Brørup                   Fax +45 75 38 39 24   Internet: www.interflux.dk 

Side 1 af 4 
 

SIKKERHEDSDATABLAD 
                
01. Identifikation 
 
Produktnavn: Rense fluspasta til Versaflow   
   
Produkttype: Fluspasta til rensning af vædbare selektive dyser.  
   
Varenummer:     PR:nr:  ikke anmeldt 
         
02. Sammensætning 
 
Cas-nr Stofnavn   Vægt % Klassificering/Grænser 
 
S050-09-7 Harpiks   40-65  
25322-68-3 Polyalkohol   35-45 
- Tensider     1-  2 
- Tixotropimiddel  0,5- 4 
 
Produktets fuldstændige recept er streng fortrolig og kan kun udleveres til læge eller medicinsk institution, 
som behandler oplysningerne konfidentielt. 
         
03. Fareidentifikation 
 
Indånding:  Kan virke svagt irriterende. 
 
Hudkontakt:  Kan virke irriterende ved langvarig kontakt. 
 
Øjenkontakt: Virker irriterende i øjnene. 
 
Indtagelse:  Virker irriterende. 
 
Miljøet:  Kan ved udledning af større mængder skade miljøet. 
 
Fysiske/kemiske farer: - 
         
04. Første hjælp Søges lægehjælp, medbringes dette sikkerhedsdatablad. 
 
Ved indånding: Sørg for rigeligt frisk luft. I kraftige tilfælde – kontakt læge.  
 
Ved hudkontakt: Fjern vædet tøj. Vask med sæbe og vand. Anvend creme på tør, affedtet hud.  
 
Ved øjenkontakt: Skyl grundigt med vand i 15 min. Ved vedvarende irritation - søg læge. 
 
Ved indtagelse: Drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning - søg læge. 
         
05. Forholdsregler ved brand 
 
Slukningsmidler: Benyt sædvanlige slukningsmidler - kulsyre, pulver og skum. 
 
Brandbekæmpelse: Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller holdes nedkølet med vand.  
  Vær opmærksom på mulighed for genantændelse. Anvend røgdykkerudstyr.  
 
Brand-/eksplosionsfare: Produktet er ikke særlig brandfarlig.   
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06. Forholdsregler ved udslip og uheld.   ULYKKE: RING 112 
 
Værnemidler: Se under pkt. 8 - eksponeringskontrol.  
 
Miljøbeskyttelse: Undgå at spild kommer i afløb.  
 
Opsamling:  Spild skrabes op og lægger i plastpose/beholder. Kontroller, at alt spildet er væk.
    
Bortskaffelse: Opsamlet spild anbringes i tæt plastbeholder og behandles som kemikalieaffald.  
         
07. Håndtering og opbevaring 
 
Håndtering: Undgå indånding af dampene. Undgå kontakt med øjne og huden. Sørg for god 

ventilation. 
 
Opbevaring: Opbevares bedst i tætlukkede, originale emballager. Skal opbevares ved 

temperatuer på over 5 °C og væk fra direkte sollys.  
 
Opbevaringskrav: Må ikke opbevares sammen med fødemidler. 
         
08. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler. 
 
Undgå at spise, drikke og ryge under brugen. Ved en arbejdspladsvurdering skal sikres, at ansatte ikke er 
udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdsministeriets 
bekendtgørelse om arbejdets udførelse). 
 
Grænseværdier: Der foreligger ingen grænseværdier for indgående komponenter.  
 
Åndedrætsværn: Ved stuetemperatur er der ingen luftbåren overexponering ved dispensering. 
 
Hudbeskyttelse: Brug evt. beskyttelseshandsker af typen butyl- eller nitrilgummi. 
 
Øjenbeskyttelse: Ved fare for stænk i øjnene bør der anvendes beskyttelsesbriller og øjenskylle- 

flasker skal være umiddelbart tilgængelige. Kontaktlinser bør ikke bæres under 
arbejde med produktet. 

         
09. Fysiske og kemiske egenskaber 
 
Udseende/form:  Viskos pastaflus - mælket   
Lugt:   Mild sødlig lugt 
pH-værdi (35% opl. i IPA): 5-7 
Kogepunkt/interval:  - 
Flammepunkt:  240 oC 
Selvantændelighed:  400 oC 
Smeltepunkt:  ikke måleligt  
Explosionsgrænser:  - 
Damptryk:   - 
Viskositet:   ca. 100.000 cps     
Densitet (20 oC):  0,9 g/ml 
Fordampningsgrad (Æter=1): - 
Opløselighed i vand:  ikke opløseligt 
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10. Stabilitet og reaktivitet 
 
Stabilitet:  Produktet er stabilt.    
 
Undgå:  Kraftig varme og kraftigt lys.   
 
Farlige reaktioner: Kan reagere kraftigt med stærke syrer og oxidationsmidler. Må ikke blandes med
   ammoniumnitrat, kromsyre og peroxider. Kan reagere med 
aluminiumslegeringer       
   
11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber) 
 
Indåndig:  Kan virke svagt irriterende. 
     
Hudkontakt:  Kan give irritation ved langvarig kontakt. 
    
Øjenkontakt: Virker irriterende i øjnene. 
     
Indtagelse:  Virker irriterende.    
 
Akut toxitet:  Produktet er ikke toxisk. 
 
Kroniske langtidsvirkn.: Overeksponering kan virke irriterende på følsomme områder.  
  
Resultat af dyreforsøg: Akut oral: LD50 (rotte)   -  
  Inhalation: (rotte) - 
         
12. Økotoksiske oplysninger  (Miljøoplysninger)  
 
Nedbrydning:  Langsomt nedbrydelig.     
    
Akut fisketoksitet: - 
   
Risiko for vandmiljø: Generel info: WGK 1, svag vandforurenende.   
         
13. Bortskaffelse 
 
Håndtering:  Spild eller rester bortskaffes til modtagestation for kemikalieaffald.  
  
Affaldsgruppe/-kort: Affaldsgruppe: - Kemikalieaffaldskort: -      EAK-kode: - 
         
14. Transport 
 
ADR/RID (bil/tog): ikke klassificeret som farligt gods   
 
IMCO - EMS (skib): ikke klassificeret som farligt gods 
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15. Oplysninger om forskrifter   (Mærkning) 
 
Faresymbol:  -   
 
Risikosætninger: R36/38 – Irriterer øjnen og huden   
  R42/43 – Kan give overfølsomhed ved indånding og kontakt med huden. 
Sikkerhedssætninger: S23      – Undgå indånding af gas/røg/dampe   
  S24/25 – Undgå kontakt med huden og øjnene. 
  S36/37 – Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.  
 
MAL-kode (1993): - 
 
Org. opløsningsmidler: Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for 
  produktet. 
 
Anvendelsesbegrænsn.: Kun til industriel brug. Denne brugsanvisning bør være brugeren bekendt. 
         
16. Øvrig information. 
 
Informationerne i dette sikkerhedsdatablad bygger på leverandøroplysninger og betragtes af os som 
akkurate, pålidelige og up to date. Da vi kan ikke imødegå eller kontrollere de mange forskellige konditioner, 
under hvilke disse oplysninger og produktet kan anvendes, kan vi ikke garantere for anvendeligheden eller 
akkuratessen af denne information eller anvendeligheden af produktet i en hvilken som helst situation. 
 
 
 
Kontaktperson: Leif Fenger  tlf: 75 38 39 22     mobil: 40 32 39 22. 
Alternativt:  ERSA GmbH; Tyskland   Tlf: +49 9342 800 0 
 
Revisionsdato: 08.05.2006  Revision nr: 1 Rev. Af: Leif Fenger 


