
LEVERAND�RBRUGSANVISNING

Produkt: S�BESP�NER, ren s�be A21 Side 1 af 3
Revisionsdato: 2007-06-01 Erstatter brugsanvisning af 2002-11-11

1. Leverand�r
S�nderstrup S�befabrik A/S
Steng�rdsvej 1-3
DK-4340 T�ll�se
Tlf. 59 18 01 01 (08.00 – 16.00)
Fax 59 18 00 88 
e-mail: post@dansoap.dk

Varenavn

S�BESP�NER
ren s�be

A21

Ved uheld:
Recept findes p� Giftinformationen

v/Arbejds- og Milj�medicinsk Klinik
Bispebjerg Hospital

Tlf. 35 31 60 60 Fax 35 31 60 70

Anvendelse: Til reng�ringsform�l.
Branche: Industriel / Institutionel / Husholdning.

2. Fareidentifikation
Produktet udg�r ingen s�rlige farer for mennesker eller milj� ved normal anvendelse.

3. Sammens�tning og oplysning om indholdsstoffer

M�rkningspligtige stoffer Procentinterval EINECS CAS-NR.
Ingen - - -

4. F�rstehj�lpsforanstaltninger
Hudkontakt: Skyl grundigt med vand.
�jenkontakt: Skyl grundigt med vand og s�g l�ge, hvis irritationen forts�tter.
Indtagelse: Fjern produktet fra munden. Skyl munden med vand eller m�lk. S�g l�ge.
Ind�nding: S�g frisk luft.

5. Brandbek�mpelse
Produktet er ikke brandbart
Slukningsmidler: Vandstr�le, skum, pulver eller CO2.
S�rlige risici: -
S�rlige forholdsregler: Undg� ind�nding af r�ggasser - anvend friskluftforsynet �ndedr�tsv�rn ved brandbek�mpelse.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:
Undg� kontakt med spildet. 

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af milj�et:
Normalt ikke relevant.

Metoder til oprydning:
Fejes op og genbruges.

7. H�ndtering og opbevaring
Forholdsregler ved brug: Undg� h�ndtering, der medf�rer risiko for st�vdannelse.
Forholdsregler ved oplagring: Opbevares p� originalemballage, t�rt og frostfrit.
Holdbarhed: -

8. Eksponeringskontrol og v�rnemidler
Tekniske foranstaltninger: -
Personlig beskyttelse: Ingen s�rlige beskyttelsesmidler n�dvendige.

Stoffer med s�rlige kontrolparametre: Gr�nsev�rdi Anm�rkning Reference
- - - -



LEVERAND�RBRUGSANVISNING

Produkt: S�BESP�NER, ren s�be A21 Side 2 af 3
Revisionsdato: 2007-06-01 Erstatter brugsanvisning af 2002-11-11

9. Fysisk-kemiske egenskaber
V�gtfylde 20�C:
Viskositet 20�C:
pH-v�rdi i konc.:
pH-v�rdi i brugsopl.:
Opl�selighed:
Flammepkt:

0,4 g/ml
-
-
ca. 9,5
vand
ikke brandbar

Fysisk form:
Udseende:

sp�ner
hvide

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt under normale omst�ndigheder.
Egenskab ved opvarmning eller brand : Produktet smelter ved opvarmning.

11. Toksikologiske oplysninger
Hudkontakt: -
�jenkontakt: Kan virke irriterende.
Indtagelse: Ingen kendte.
Ind�nding: Ingen kendte.

12. Milj�oplysninger
De organiske stoffer i produktet er ultimativt let nedbrydelige og skal ikke milj�fareklassificeres.

13. Bortskaffelse
Produkt : Bortskaffes med dagrenovation.

14. Transportoplysninger
UN-NR. - ADR ingen restriktioner
RID ingen restriktioner IMDG ingen restriktioner

15. Oplysning om regulering
M�rkning
Produktet er vurderet til ikke at v�re m�rkningspligtigt efter g�ldende bestemmelser om klassificering, m�rkning og emballering.

Krav om speciel uddannelse: Ingen. Brugeren af produktet skal dog v�re bekendt med indholdet af denne brugsanvisning.

16. Andre oplysninger
Komponenter
S�be
Parfume

Funktion
Neutraliserede fedtsyrer, som neds�tter vands overfladesp�nding og virker smudsfjernende
Giver s�rpr�g.

Over 30% S�be
Tilsat Parfume

Anvendelse
A21 er meget velegnet til reng�ring af ubehandlede og lakerede tr�gulve, klinker, marmor, malet tr�v�rk samt til terrazzogulve. A21 kan anvendes til finvask (max. 
40C) / varmvask (max. 60C). Til bl�dg�ring af vaskevandet anbefales det at tils�tte � dl natriumhexametafosfat. A21 anvendes i varmt vand, der piskes indtil 
s�besp�nerne er helt opl�st. Derefter kommes t�jet i.

Anvendelsesbegr�nsninger
M� ikke anvendes til maskinvask p� grund af overskumning.

Dosering
Reng�ring:
Ubehandlet tr�:

1-1� dl til 10 ltr vand.
2-2� dl til 10 ltr vand.

T�jvask: Bl�dt eller
bl�dgjort vand 
(under 10�dH)

Middelh�rdt
vand
(10-20 �dH)

H�rdt
vand
(over 20�dH)

� dl. til 10 ltr. vand 1 dl. til 10 ltr. vand 1� dl. til 10 ltr. vand



LEVERAND�RBRUGSANVISNING

Produkt: S�BESP�NER, ren s�be A21 Side 3 af 3
Revisionsdato: 2007-06-01 Erstatter brugsanvisning af 2002-11-11

Kilder
Oplysningerne i denne leverand�rbrugsanvisning er baseret p� bedste nuv�rende viden og f�lgende kilder:
Europa-Parlamentets og R�dets forordning (REACH) 1907/2006.
Milj�ministeriets bekendtg�relse om klassificering, emballering, m�rkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, 329/2002.
Milj�ministeriets bekendtg�relse af listen over farlige stoffer, 923/2005.
Europ�isk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR) g�ldende fra 1. januar 2007.
Transportregulativ IMDG, 14. udgave 2005.
Milj�ministeriets bekendtg�relse om affald, 1634/2006.
Arbejdstilsynets bekendtg�relse om s�rlige pligter for fremstillere, leverand�rer og import�rer mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmilj�, 559/2002.
Arbejdstilsynets bekendtg�relse om unges arbejde, 239/2005.
At-vejledning nr. C.0.1 Gr�nsev�rdier for stoffer og materialer, april 2005.

�ndringer
Denne leverand�rbrugsanvisning er �ndret i f�lgende punkter: 1,2,3 og 16.


