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Arbejdspladsbrugsanvisning
Hysan HSSC

Identifikation af stoffet/materialet
PR-nummer: 
Udarbejdet den: 18-11-2008 / MPE

Internt navn: 
Dato sikkerhedsdatablad: 12-03-2008
Leverandør: Protox aps, Fabriksvej 19, 6000 Kolding Tlf.: 75504022

Oplysninger om regulering

Farebetegnelse:
-

Faresymboler:
-

Indeholder:
-

R-sætninger:
 - 

S-sætninger:
 - 

Kodenummer:
- 

Anden mærkning:
Ingen.

Anvendelsesbegrænsninger:
Ingen.

Krav om uddannelse:
Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til sikkerhedsdatabladet bør være en forudsætning.

Fareidentifikation
 Udvikler giftige gasser af chlordioxid ved kontakt med syrer, oxiderende og reducerende forbindelser, metaller, aminer og høje temperaturer. 
Chlordioxid-gasser er giftige allerede ved små koncentrationer. Indånding af de frigivne chlordioxider kan medføre åndedrætsbesvær, hoste, 
svien og hovedpine. Kan virke irriterende ved kontatkt med hud og øjne.

Sundhedsfarlige egenskaber
Indånding:
Indånding kan medføre hovedpine, hoste og åndedrætsbesvær.
Indtagelse:
Indtagelse af strørre mængder kan medføre utilpashed.
Hudkontakt:
Kan virke hudirriterende.
Øjenkontakt:
Kan irritere øjnene
Langtidsvirkninger:
Ingen kendte.
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Udarbejdet den: 18-11-2008/MPE

Revideret den: /
Hysan HSSCHysan HSSCHysan HSSCHysan HSSC

Håndtering og personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug:
Produktet skal anvendes under velventilerede forhold og helst udendørs.

Åndedrætsværn:
Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter B2/P3.

Placering:
-

Handsker og beskyttelsestøj:
Brug beskyttelseshandsker af neoprengummi

Placering:
-

Øjenværn:
Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

Placering:
-

Kontaktperson:
-

 Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Søg frisk luft. Søg omgående læge.

Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.

Hud:
Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe.

Øjne:
Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Førstehjælpsudstyr:
-

Nødtelefon nr.:
-

Opbevaring
Se under "Håndtering og personlige værnemidler" for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Opbevares forsvarligt, 

utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

Opbevaringssted:
-

 Brandbekæmpelse
Brandbekæmpelse:
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

Slukningsudstyr:
-

 Forholdsregler over for udslip ved uheld
Forholdsregler over for udslip ved uheld:
Anvend de samme værnemidler som nævnt under "Håndtering og personlige værnemidler". Spild inddæmmes og opsamles med sand eller 

andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se nedenfor for bortskaffelse. Mindre spild tørres op med en klud.

Udstyr udslip/uheld:
-
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Bortskaffelse
Bortskaffelse:
Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Spild og affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med 

nedenstående specifikationer.

Affaldsbeholder:
-

Affaldsaftager:
Affaldsgruppe: T     Affaldsfraktion: 05.12
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 03 02 99  Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 
Affaldsgruppe: Z      Affaldsfraktion: 05.99 EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset 
fra affald henhørende under 15 02 02.

Miljøoplysninger
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak.

Økotoksicitet:
Produktet indeholder mindre mængder miljøfarligt stof.

Fysisk/kemiske egenskaber
Tilstandsform: Flydende
Farve: Farveløs
Lugt: Mild
pH (koncentrat): ca. 8-9

Massefylde: 0,85-0,95 g/ml

Opløselighed i vand: Blandbar

Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Undgå kontakt med syrer, oxidations- og reduktionsmidler.Ved brand eller 

kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter så som chlordioxid kan dannes.

Sammensætning-/oplysning om indholdsstoffer
Cas nr. Kemisk navn W/W% Klassificering Noter

7758-19-2
67-63-0
-

Natriumchlorit
Propan-2-ol
Tensider, nonioniske

<1
<1
<1

O;R8 R31 T;R23/25 C;R34 N;R50
F;R11 Xi;R36 R67
Xn;R22 Xi;R41
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Se "Andre oplysninger" for ordlyd af R-sætninger.

Grænseværdier
Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger

Propan-2-ol 200 ppm 490 mg/m3 ()

Transportoplysninger
Produktet er ikke transportklassifceret.

Andre oplysninger
Ordlyd af R-sætninger:
R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
R31 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
R23/25 Giftig ved indånding og ved indtagelse.
R34 Ætsningsfare.
R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R11 Meget brandfarlig.
R36 Irriterer øjnene.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R22 Farlig ved indtagelse.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
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