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1. Identifikation af stoffet/materiale

Handelsnavn: HYSAN HSSC

Leverandør: PROTOX
Rædersvej 3
DK-6000 Kolding
Tlf.: 7550 4022
Fax 7550 4022

Kontaktperson: Ole Munck
cand.scient, biolog

PR-nr.: Ikke anmeldelsespligtig
Udarbejdet: 11-0-2004
Erstatter: 31-08-2004
Version: 02

Anvendelsesområde:
Desinfektion af skimmelsvamp på angrebne bygningsoverflader
samt generelt desinfektionsmiddel til skimmelsvampe, bakterie-
vækst, strålesvamp m.v. Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

2. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

Blanding af aktivstoffer < 0,2% og non-ioniske tensider < 0,3% i vand.

Ordlyd af R-sætninger er oplyst under punkt 16.

3. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering og mærkning. Følg leverandørens an-
visninger ved arbejde med produktet.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved ubehag.

Indtagelse: Skyl munden og drik vand. Søg læge ved ubehag.

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med vand og sæbe. Søg læge ved hudirritation.

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller). Søg
læge ved vedvarende irritation.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart.

6. Forholdsregler ved spild

Spild inddæmmes og opsuges med  sand, grus eller lignende og bortskaf det som anført i punkt 13. Skyl efter med
rigelige mængder vand.
Undgå udledning af store mængder til kloak og overfladevand. Informer de lokale myndigheder ved større udslip. 
Spild bortskaffes som anført i punkt 13. Brug de samme værnemidler som nævnt i punkt 8.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå øjenkontakt. Sørg for at emballagen er forsvarlig lukket efter brug.

Opbevaring: Skal opbevares forsvarligt og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Skal
opbevares køligt og tørt.
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler
ved brug: Sørg for god ventilation.

Åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Såfremt der udføres tågesprøjtning bør der anvendes egnet åndedrætsværn fx. af 
typen B2/P2.

Handsker og
Beskyttelsestøj: Ikke påkrævet.

Øjenværn: Ikke påkrævet.

Grænseværdier: Produktet indeholder ingen stoffer fra grænseværdilisten.
(Grænseværdier for stoffer og materialer At-vejledning C.0.1/oktober 2000)

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: væske, blandbar med vand Farve: farveløs Lugt: mild sød lugt
Massefylde: 0,85- 0,95 g/ml pH: ca. 8-9

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved opbevaring og anvendelse efter leverandørens anvisninger. Holdbarhed 12 måneder. Må ikke
udsættes for temperaturer over 50 °C.

11. Toksikologiske oplysninger (Sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding Ingen risiko ved indånding i de koncentrationer der anvendes her.

Indtagelse: Ingen risiko ved indånding i de koncentrationer der anvendes her.

Hudkontakt: Forbigående irritation ved langvarig hudkontakt.

Øjenkontakt: Forbigående irritation.

Langtidsvirkninger: Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Produktet er biologisk nedbrydeligt.
Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt.

13. Bortskaffelse

Spild og affald opsamles i lukkede beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald.

14. Transportoplysninger

Ikke farligt gods.



Sikkerhedsdatablad
Efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse 559, 4. juli 2002

HYSAN HSSC
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
HYSAN HSSC                                       Version: 01

Side 3 af 3

15. Oplysning om regulering

Farebetegnelse: INGEN

Faresymboler: -

Indeholder: -

R-sætninger: -

S-sætninger: -

Anden mærkning: Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Anvendelses-
begrænsning: Ingen.

Krav om uddannelse: Ingen.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af 
kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439/2002.
Arbejdstilsynets vejledning om grænseværdier for stoffer og materialer nr. C.0.1 fra oktober 2000.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 516/1996 og ændringer 943/1996, 1018/1997.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.
Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMGD 2003 udgave

R-sætninger i pkt. 2: -

Ændringer: Se punkt 8 og 16

Emballage: 500 ml., 20 ltr.

Øvrige oplysninger: Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af de oplysninger producenten har kunnet levere om
produktet ved udarbejdelsen.


