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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN  
 
1.1 Produktidentifikator 
 
Handsnavn: Finish Line Super Bike Wash koncentreret 
 
Produkt nr: - 
 
REACH Registreringsnummer: - 
 
Andre produktidentifikatorer: PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig 
 
     
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser der frarådes. 
 
Relevante identificerede anvendelser: Rensning af cykler 
Anvendelser, der frarådes: Ingen  
 
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: 
 

National producent/importør  

Virksomhed Bjarne Egedesø  

Adresse M.P. Allerups vej 69 

Postnr. / sted DK-5220 Odense SØ 

Land Danmark 

Internet  

Telefon +45 63168001 

Fax  

Kontaktperson E-mail Tlf.: (arb.) Land 
Trine Jørgensen tj@egedesoe.dk +45 63168036 Danmark 
    
  Nødtelefon   
Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp. 
     

2. FAREIDENTIFIKATION  
 
Klassificering af stoffet eller blandingen: 
Produktet skal ifølge CLP* ikke klassificeres. 
CLP*: Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008. 
Den fuldstændige tekst for R- og H-sætninger findes i pkt. 16. 
 
2.2. Mærkningselementer 
Farepiktogram 
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Ingen 
Signalord 
Ingen 
 
Risiko m.v. 
Ingen 
 
Sikkerhed 
Generelt - Opbevares utilgængeligt for børn (P102) 
 
2.3. Andre farer 
Anden mærkning 
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. 
Andet 
Andre farer: Ingen kendte. 
PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht kriterierne i REACH bilag XIII. 
VOC 
- 
 
     

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER  
 

Nr. Stoffets navn EEC-Nr. Cas-nr. Konc. 
interval 

CLP-klassificering. 

1 Alkoholer C7-21 - 68991-
48-0 

5-10% - 

2 Dipropylenglycolmethyl 
ether 

- 34590-
94-8 

1-5 % - 

3 Natriumcarbonat 207-
838-8 

497-19-
8 

1-5 % Eye Irrit 2 
H 319 

 
SAMMENSÆTNINGSKOMMENTARER 
H-sætninger omtalt i afsnit 3 er opført i afsnit 16 med en fuld ordlyd. 
     

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER  
 
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: 
 
Indånding: 
Bring den tilskadekomne til frisk luft. Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Kontakt læge. 
Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen 
stoppet, gives kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. 
Hudkontakt: 
Forurenet tøj fjernes straks. Skyl huden grundigt med vand. Hvis irritation ikke ophører: Kontakt læge. 
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Øjenkontakt: 
Det opspilede øje skylles straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 minutter. Evt. 
kontaktlinser fjernes. Hvis irritation ikke ophører straks: Kontakt læge. Skylningen fortsættes også under 
transport til læge/sygehus. 
Indtagelse: 
Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp. 
Forbrænding: 
Skyl med vand, indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det 
forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil læge overtager 
behandlingen. 
 
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: 
Kan forårsage irritation af øjet. Symptomerne vil være ubehag, smerte, ufrivillig tåreproduktion med 
mulighed for rodmen eller hævelse. 
Irritation af huden. Symptomer vil være rodmen, udtørring eller revnedannelser. 
Kan irritere åndedrætsorganerne ved indånding.  
Kan forårsage mavesmerter, svimmelhed og opkast ved indtagelse. 
 
4.3 Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: 
Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. 
Vær opmærksom på, at symptomer kan vise sig efter et stykke tid. 
 

5. BRANDBEKÆMPELSE  
 
5.1 Slukningsmidler: 
Vælg slukningsmiddel efter omgivelserne. anvendes. 
 
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: 
Ved brand giftige gasser: Carbonoxider. 
 
5.3 Anvisninger for brandmandskab: 
Brug luftforsynet åndedrætsværn  og fuld indsatsudstyr ved brandslukning. 
 
     

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD  
 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: 
Brug personlige værnemidler – se pkt. 8. Afspær området og sørg for, at der er lukket af for 
uvedkommende personer. 
 
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: 
Undgå udledning til kloak – se pkt. 12. Ved spild til det ydre miljø kontaktes miljømyndighederne. 
 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: 
Større mængder spild tildækkes/opsuges med sand eller vermiculite.e. Opsamles og håndteres som 
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kemikalieaffald. 
Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild – se pkt. 13 
 
6.4 Henvisning til andre punkter: 
Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om 
"Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.     
 

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING  
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: 
Undgå kontakt med hud og øjne Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.  Sørg for god ventilation. 
Åbn beholder med forsigtighed. 
Undgå at drikke eller spise under anvendelse af produktet. 
Vask tøj, der er forurenet med produktet, før det bruges igen. 
Vask hænder, før der drikkes, ryges eller spises. 
 
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: 
Opbevares i tillukket originalbeholder. 
Opbevares utilgængeligt for born. 
  
7.3 Særlige anvendelser: 
Se anvendelse – pkt 1.   
 

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER  
 
8.1 Kontrolparametre: 
Dipropylenglycolmethyl ether 50 ppm,  309 mg/m3 
Overholdelse af grænseværdierne kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. 
 
DNEL: Ingen CSR. 
PNEC: Ingen CSR. 
 
8.2 Eksponeringskontrol: 
Eksponeringsscenarier 
Der findes ikke et eksponerings scenario til dette produkt. 
Eksponeringsgrænse 
Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om 
maksimumkoncentrationer for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor. 
Tekniske tiltag 
Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Etabler nødvendig ventilation, hvis det er relevant 
for at sikre overholdelse af grænseværdien. 
Hygiejniske foranstaltninger 
Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen 
afvaskes. Vask altid hænder før pauser og efter endt arbejde. 
Undlad at drikke, spise eller ryge under arbejdet. 
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Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 
Undgå udledning til kloak eller I miljøet. 
 
Personlige værnemidler: 
Indånding: Ikke nødvendigt ved korrekt anvendelse. 
Hud: Brug beskyttelseshandsker af f.eks. nitril ved omfattende brug af produktet. 
Øjne: Tætsluttende beskyttelsesbriller ved håndtering af store mængder. 
 
  

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER  
 
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: 
 
Udseende: Væske 
Farve: Pink 
Lugt: Kirsebær 
Lugttærskel: - 
pH: - 
Smelte/frysepunkt: - 
Damptryk: - 
Dampmassefylde: - 
Relativ massefylde: - 
Opløselighed I vand: - 
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: - 
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: - 
Selvantændelsestemperatur: - 
Flammepunkt: --  
Dekomponeringstemperatur: - 
Fordampningshastighed: - 
Viskositet: - 
Antændelighed: -  
Eksplosive egenskaber: - 
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser vol.%: -  
Oxiderende egenskaber: - 
 
9.2Andre oplysninger: - betyder: Ingen data eller ikke relevant. 
 

10. STABILITET OG REAKTIVITET  
 
10.1Reaktivitet: 
Der findes ikke oplysninger om farlige reaktioner ved foeskrevne anvendelser og 
håndtering/opbevaring.  
10.2 Kemisk stabilitet: 
Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser. 
10.3 Risiko for farlige reaktioner: 
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Der findes ikke oplysninger om farlige reaktioner ved foeskrevne anvendelser og 
håndtering/opbevaring.  
10.4Forhold, der skal undgås: 
Undgå ophedning. 
10.5 Materialer, der skal undgås: 
Ingen 
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ved ophedning til høje temperaturer (spaltning) giftige gasser: Carbonoxider. 
   

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER  
 
11.1 Oplysning om toksikologiske virkninger 
 
Sandsynlige eksponeringsveje: hudkontakt, øjenkontakt, indånding, indtagelse 
 
Kan forårsage irritation af øjet. Symptomerne vil være ubehag, smerte, ufrivillig tåreproduktion med 
mulighed for rodmen eller hævelse. 
Irritation af huden. Symptomer vil være rodmen, udtørring eller revnedannelser. 
Kan irritere åndedrætsorganerne ved indånding.  
Kan forårsage mavesmerter, svimmelhed og opkast ved indtagelse. 
 
 

Stofnavn LC50 LD50 

Alkoholer, C7-21 - Oral > 2000 mg/kg, 
rotte 

Dipropylenglycolmethylether - Oral 5230 mg/kg, rotte 

Natriumcarbonat - Oral 4090 mg/kg, rotte 

 
Kalkulerede akutte  kemisk-toksiske værdier 

LC50 Indånding LD50 Oral LD50 Dermal 

>20 mg/L 4 h, rotte > 2000 mg/kg, rotte > 2000 mg/kg, kanin 

 
Ingen indholdsstoffer er klassificeert som carcinogene eller potentielt carcinogene. 
 
11.2 Mulige effekter af såvel korttids-som langtidseksponering 
Hudirritation/hudsensibilisering: Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
Alvorlig øjenskade/irritation:  Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
Sensibilisering ved indånding: Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
STOT-enkelteksponering: Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
Kroniske helbredseffekter: 
Carcinogenicitet: Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
Reproduktionstoksicitet 
Developmental: Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
Fertilitet: Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
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STOT-gentagen eksponering: Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
Aspirationsfare: Ingen effekt i henhold til tilgængelige data. 
Anden information: Intet tilgængeligt. 
   

12. MILJØOPLYSNINGER  
 
12.1 Toksicitet 
Akut/kronisk toxicitet: Kan forårsage langsigtet negativ effekt I vandmiljøet.  
12.2 Persistens og nedbrydelighed: 
Ingen tilgængelige data. 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale: 
Ingen tilgængelige data. 
12.4 Mobilitet i jord: 
Ingen tilgængelige data. 
12.5 Resultater af PBT- og vPVB-vurdering: 
Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. Kriterierne i REACH bilag XIII. 
12.6 Andre negative virkninger: 
Ingen tilgængelige data 
 
     

13. BORTSKAFFELSE  
 
13.1 Metoder til affaldsbehandling: 
Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. 
 
Særlig mærkning 
- 
Forurenet emballage 
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.  
 
 

14. TRANSPORTOPLYSNINGER  
 
Produktet er ikke klassificeret som farligt gods 
 
ANDEN INFORMATION 
Aerosoler må transporteres på vej (ADR) som begrænsede mængder (LQ 2) om hvert kolli 
vejer maksimalt 30 kg i karton eller 20 kg på bakker med stræk- eller krympefolie. Hvert kolli 
skal være mærket med "UN 1950". Denne mærkning skal være indrammet af en linje som 
danner et kvadrat, der er sat på spidsen, med en kantlængde på mindst 100 mm 
 
     

15. OPLYSNINGER OM REGULERING  
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15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, 
sundhed og miljø: 
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Ingen CSA.   
 
Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) 
 
    

16. ANDRE OPLYSNINGER  
 
Kilder 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre. 
Bekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 af lov om kemiske stoffer og produkter. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske 
agenser). 
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører 
mv. af stoffer og materialer efter 
lov om arbejdsmiljø. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om begrænsning af VOC. 
AT-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. 
EU forordningen 1907/2006 (REACH). 
EU forordningen 1272/2008 (CLP). 
Bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/2010 om affald. 
EU forordning 453/2010 (Opdatering til CLP). 
 
Den fulde ordlyd af H/R-sætninger omtalt i afsnit 3 
Forårsager alvorlig øjenirritation.(H319) 
 
Forkortelser: 
CMR = Carcinogenitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet 
CSA = Chemical Safety Assesment (Kemikaliesikkerhedsvurdering) 
CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport) 
DNEL = Derived No-Effect level (Udledt nuleffektniveau) 
EC50 = Effect Concentration 50% (Effektkoncentration 50%) 
LC50 = Lethal Concentration 50% (Dødelig koncentration 50%) 
LD50 = Lethal Dose 50% (Dødelig dosis 50%) 
PBT= Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig) 
PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration) 
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget Persistent, meget bioakkumulerende) 
 
Litteratur: 
IUCLID = International Uniform ChemicaL Database Information (International kemikaliedatabase med 
information om kemiske stoffer 
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Andre symboler omtalt i punkt 2 
- 
Andet 
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsblad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte 
information kan ikke bruges som produktspecifikation. 
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis 
gældende ved brug sammen med andre produkter. 
Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se sektion 1) af dette 
sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. 
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af 
Scantex-Oil 
Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version) 
- 
Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version) 
- 
 
 
 
 
   
 


