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Blast Off RTU

1.1 Produktidentifikator

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.4 Nødtelefon

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Produktnavn:

Anbefalet anvendelse:

Anvendelser der frarådes:

Leverandør:
HauCon A/S
Lægårdsvej 30
DK-8520 Lystrup
Telefon: +45 86 22 93 93 
CVR 1237 6545
www.haucon.dk

Kontaktperson:
sds@haucon.dk

Giftlinjen: + 45 82 12 12 12 – 24 timers nødtelefon

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

2.2 Mærkningselementer nr. 1272/2008

Blast Off RTU

Fjernelse af beton fra overflader og redskaber, færdig løsning

Anbefales ikke til andet brug, end nævnt ovenfor.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1; H314
Eye Dam. 1;H318

Symboler:

Signalord:
Fare

H-sætninger:
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade

P-sætninger:
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P303+P361+P353+P310 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl [eller brus] 
huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P305+P351+P338+P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontakt-
linser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P301+P330+P331+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Ring omgående til en GIFT-
INFORMATION/læge.
P260 Indånd ikke damp/spray
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes

SIKKERHEDSDATABLAD -  BLAST OFF RTU

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
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3.2 Blandinger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indtagelse

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

5.1 Slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler:

2.3 Andre farer

Indånding

Hudkontakt

Øjenkontakt

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Kontakt omgående en læge og medbring dette sikkerheds-
datablad eller etiketten fra produktet.
Fremkald IKKE opkastning. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Hvis personen oplever kvalme, svimmelhed, har svært ved at trække vejret, skal der straks kontaktes en læge. I alle tilfæl-
de af tvivl, eller hvis symptomerne vedvarer, søg lægehjælp. Bring den tilskadekomne ud i frisk luft og hold i ro i en stilling, 
der er behagelig for vejrtrækning. Sørg for at den tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at holde den tilskade-
komne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis vejrtrækningen ophører. Ved bevidstløshed; anbring den tilskadekomne 
i aflåst sideleje. Tilkald straks en ambulance.

Forurenet tøj og sko fjernes. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudren-
semiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 
15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Søg straks lægehjælp.

Ved bevidstløshed: Tilkald straks en læge eller ambulance. Medbring dette sikkerhedsdatablad.
Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende.

Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.
Egnet slukningsmidler:

Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden.

vPvB og PBT indhold
Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til bilag XIII

Ikke andre fare oplyst
Andre farer

NAVN INDHOLD CAS-NR. EF-NUMMER STOFKLASSIFICERING

Carboxylsyre < 25 % 79-09-4 201-176-3
Skin Corr. 1;H314
Eye Dam. 1; H318

(2-Metoximetyletoxi)-propanol 1-5 % 34590-94-8 252-104-2 Ikke klassificeret

Methoxyeddikesyre < 0,1 % 625-45-6 210-894-6
Repr. 1B; H360FD
Skin Corr. 1B;H314
Acute Tox. 4;H302

Indånding: Kan forårsage irritation af luftvejene. Overeksponering af dampe kan medføre hovedpine, kvalme, sløvhed 
eller svimmelhed.
Hudkontakt: Kan forårsage irritation eller brændende fornemmelse.
Øjenkontakt: Kan forårsage øjenirritation eller skade
Indtagelse: Kan forårsage alvorlig irritation eller forbrændinger på slimhinderne i mund, hals, spiserør og mave

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFET

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. 
Disse er: Carbonoxider. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundheds-
fare. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og 
vandløb.
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6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

6.4 Henvisning til andre punkter

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

7.3 Særlige anvendelser

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.
Brandmænd bør bære luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesudstyr i tilfælde af kemisk brand.
Ved opvarmning eller brand kan skadelige gasser/dampe frigives.

Undgå direkte kontakt med spildt stof. Undgå at indånde dampe fra spildt stof.
Brug kemikaliebestandige handsker og beskyttelsesbriller, og fuld beskyttelsesbeklædning, gummi eller gummi-impræg-
neret stof. 

Undgå udslip i afløb af større mængder. Ved større spild, kontakt brandvæsnet. Ved større spild i vand, underret de 
påvirkede vandværker eller rensningsanlæg. For udslip der indebærer en risiko for miljøskade, kontakt den ansvarlige i 
kommunen.

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt 
med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.. Opsamlet materiale håndtere iht. punkt 13.

Se også “personlige værnemidler” i punkt 8 samt affaldshåndtering i punkt 13..

Beholdere bør holdes tæt lukket. Sørg for god ventilation på lageret. Undgå kontakt med øjne og hud samt indånding af 
sprøjtetåger på grund af risikoen for forbrændinger. Hvis det ikke kan undgås direkte kontakt eller stænk, bruge person-
lige værnemidler, se punkt 8. Vask hænder efter brug og fjern forurenet tøj og beskyttelsesudstyr, før måltider.

Opbevares i originalemballage på et køligt og godt ventileret sted. Hold beholdere tæt lukket indtil den er klar til brug. 
Opbevares frostfrit.

Produktet påføres med en pensel eller ved sprøjtning (under anvendelse af skum). Muligvis behov for flere applikationer 
til at fjerne al beton og børstning af den behandlede overflade. Kan fjerne betonen på små håndværktøj, ved at putte 
værktøjet i en koncentreret opløsning. Produktet indeholder en pH-følsom rød farve, der forsvinder (dvs. bliver klar), når 
renseprocessen er afsluttet.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Eksponering af miljøet:

Hudværn:

Øjenværn:

Handsker
Der skal anvendes handsker. Anbefalet: Naturgummi (latex ) iht. EN 374.

Øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller) med sidebeskyttelse ved anvendelsen af produktet. Se EN 166.

Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet.

Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. Brug om muligt 
spildbakker under arbejdet.

Åndedrætsværn
Personlige værnemidler:

Fuld maske med partikelfilter P2 eller åndedrætsværn kan være behov for konvertering håndtering. Se EN 136.

8.1 Kontrolparametre
Intet oplyst

8.2 Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksporneringskontrol:

Undgå direkte kontakt med produktet
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9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

9.2 Andre oplysninger
Ingen yderligere oplysninger.

Udseende:

Oxiderende egenskaber: 

Eksplosive egenskaber:Viskositet:

Dekomponeringstemperatur:

Selvantændelsestemperatur:Fordelingskoefficient: n-octanov/vand:

Opløselighed:

Relativ massefylde:Dampmassefylde:

Damptryk:

Øvre/nedre antændelses- eller 
eksplosionsgrænser:

Antændelighed (fast stof, luftart):

Fordampningshastighed:

Flammepunkt:Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

Smeltepunkt/frysepunkt:pH-værdi:

Lugttærskel:Lugt:
Rød væske Svagt sødeligt Ingen data tilgængelig

> 1,3 Ingen data tilgængelig

100 °C Ingen data tilgængelig

Ingen data tilgængelig

Ingen data tilgængelig

Ingen data tilgængelig

Ingen data tilgængelig

Ingen data tilgængelig 1080 kg/m3

Helt opløsligt i vand

Ingen data tilgængelig Ingen data tilgængelig

Ingen data tilgængelig

Ingen data tilgængelig Blandingen har ingen eksplosive egen-
skaber

Blandingen har ingen oxiderende egen-
skaber

10.1 Reaktivitet
Ingen information er tilgængelig.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

10.5 Uforenelige materialer

10.4 Forhold, der skal undgås

10.3 Risiko for farlige reaktioner

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

Ekstrem høj temperatur (f.eks. solbelysning), da der kan dannes overtryk. Undgå frost.

Stærke cyanider, baser, sulfider og oxidationsmidler

Ingen data tilgængelig.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet

Alvorlig øjenskade/øjeirritation

Hudætsning/-irritation
Indånding af tåge kan forårsage irritation, hoste og åndedrætsbesvær. Risiko for lungeskade ved høje niveauer.

Kan forårsage hud irritation.

Kan forårsage alvorlig øjenirritation og -skade..
Idtagelse:

Alvorlige forbrændinger ved indtagelse, med brændende smerte, opkastning, diarré og evt. alvorlig generel virkning..
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Carboxylsyre indeholder > 0,3% methoxyeddikesyre

Fareklasse Data Test Bemærkning

Akut toxicitet:

Oral LD50 (Rotte) = 2040 mg/kg EPA OPP 81-1 Ikke klassificeret

Dermal Ingen tilgængelig data - Ingen dermal toksicitet forventet på grund af lav risiko for absorption

Inhalation LC50 (Rotte) = 6,5 mg/l OECD 403 Ikke klassificeret

Ætsning/irritation:

Hud: Glycolsyre 99 %/4h (Kanin) OECD 404 H413

Alvorlig øjenskade/øjenirratation Glycolsyre 57 %/24h (Kanin) OECD 405 H318

Luftvejs-/hudsensibilitering Ikke tilgængeligt (Marsvin) OECD 406 Glykolsyre er ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet In vitro

Test

Mus

OECD 473

OECD 476

OECD 474

Negativ

Negativ

Kræftfremkaldende Mus Ikke oplyst Negativ

Reproduktionstoksicitet * >0,3% methoxyeddikesyre Den koncentrerede syre er klassificeret som reproduktionstoksisk

Specifik målorgantoksicitet - 

enkelt eksponering

Forventes ikke at skade

Specifik målorgantoksicitet -

gentagen eksponering

NOAEL:

150 mg/kg legemsvægt/dag

OECD 408 Forventes ikke at skade med gentagen eksponering

Aspirationsfare Anses ikke for at forårsage aspirationsfare

12.1 Toksicitet

12.2 Persistens og nedbrydelighed

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

12.6 Andre negative virkninger

(2-methoxymethylethoxy)propanol:
Forventes ikke at være skadeligt for vandlevende organismer. Akut toksicitet> 100 mg / L.

Let bionedbrydeligt > 70% nedbrydning efter 28 dage (OECD 302B).

Forventes ikke at være bioakkumulerende i vandmiljøet.

Flydende under normale forhold.

Opfylder ikke kriterierne.

Forventes ikke at have ozonnedbrydning, fotokemisk ozondannelse eller global opvarmning.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Emballage, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

20 01 14
EAK-kode:

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
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14.1. UN-nummer

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

14.3. Transportfareklasse(r) 

14.4. Emballagegruppe 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL112 og IBC-koden 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

14.5. Miljøfarer 

Ingen data

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke farligt gods

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendt-
gørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde for evt. undtagelser

Produktnummer (PR-NR):
4124757

MAL-kode:
00-4

Juli 2018
Seneste revidering:

Følgende punkter er ændret siden den forrige udgivelse (dateret marts 2018):
Punkt 15.1 PR-NR

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER


