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( DK )

1. Identifikation av stoffet/materialet og af virksomheden
Produktoplysninger
Handelsnavn: CONVOCare K , koncentrat til blanding 1 : 9 med vand

Oplysninger om producent / leverandør
Adresse: Convotherm Elektrogeräte GmbH

Talstraße 35
D-82436 Eglfing / Germany
Tel.-Nr.: +49 - 8847 - 67 - 0
Fax-Nr.: +49 - 8847 - 414

Nødopkald: 089 / 19240 „Rechts der Isar“, reg.nr.: 403

2. Sammensætning/Oplysninger om indholdsstoffer
Kemisk karakteristik: Blanding af fosforsyre, tensider, emulgator, farvestoff, vand.

Indholdsstoffer
Indhold CAS-Nr. Symboler R-sætninger Stoffer

< 10% 7664-38-2 C 34 Fosforsyre 80 %
< 2% 61788-90-7 Xi 38-41-50 N-Kokosalkyl-N, N-dimetylaminoxid

> 70% 7732-18-5 Vand

3. Fareidentifikation
Faresymboler

irriterende

R-
sætninger:

36/38 Iriiterer øjer og hud.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Generelle oplysninger: Fjern forurenet tøj straks. Ved faren af bevidstløshed lagring og transport i stabil sidestilling.

Tilkald lægen.
Efter indånding: Inhaler straks dexamethason-spray (Auxiloson, Pulmicort). Efter indånding ro, frisk luft, tilkald

lægen.
Efter hudkontakt: Skyl de vedkommende hudparterne grundig: med meget vand
Efter øjenkontakt: Spil øjet op og skyl det grundigt (15 min.) under rindende vand straks (beskyt det andet øje, fjern

kontaktlinser). Kontrol hos øjenlægen.
Efter slugning: Skyl munden straks og drik herefter rigeligt med vand. Lægehjælp. Undgå opkastning.
Lægeoplysninger
Symptomer: Hudirriterende; konjunktivitis (bindehindebetændelse); hornhindeplumring; åndevejsirritation;

astmatiske tilostander; lungeødem; svien og irritation i mundhulen, svælget og spiserøret;
skurvdannelse; ved opkastning kan skumaspiration forekomme.

Virkning: Virker irriterende: på hud og slimhinder af øjne og luftveje; sensibilisering gennem hudkontakt
mulig.

Behandling: Dekontamination, symptomatisk behandling. Ingen specifisk antidot kjent. Gave af:
dexamethason. Overvåkning ved faren af lungeødem.

5. Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler: Benyt de almindelige slukningsmidler. Omgivende brand bekæmpes med dertil egnet

brandslukning.
Særlige farer, der udgår fra stoffet eller selve produktet, dets forbrændingsprodukter eller gasser
Ved brand kan der opstå: Nitrøse gasarter ( NOx );forsforoxide (f.eks. fosforpentoxid)
Særligt beskyttelsesudstyr i forbindelse med brandslukning
Benyt beskyttelsesdragt.
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6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige værnemidler: Undgå kontakt med hud, øjer og klær. S erlig fare for udskridning i udslip/spild.
Miljøværnemidler: Må ikke udledes til vandløb/grundvand.
Oprydning: Forurenet område renses grundigt med vand og opsamles med absorberende materiale (f.eks.

sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder, savsmuld). Fjern i henhold til orskrifterne.

7. Håndtering og opbevaring
Sikker omgang: Undgå aerosoldannelse.
Brand- og
eksplosionsbeskyttelse:

Produktet er ikke-brændbart.

Krav til lagerrum og beholdere: Benyt beholdere af polyætylen.
Sammenlagringshenvisninger: Lagring på et kølig sted fjern fra lud. Ikke sammen med stærke oxidationsmiddel.
Yderligere henvisninger til
lagringsforhold:

Beskyt mod direkt solindvirkning.

8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler
Yderligere oplysninger om udformning af tekniske anlæg
Se kapitel 7. ; Der kræves ingen yderligere foranstaltninger.
Komponenter med grænseværdier, der er relevante for arbejdspladsen og skal kontrolleres
Sundhedsfarer på arbejdspladsen

MAK-værdier i indholdsstofferne fra kapitel 2
Stoffets navn CAS-Nr ml/m³ (ppm) mg/m³ Fibre/m³ Art
Phosphorsyre 80 % 7664-38-2
N-Kokosalkyl-N, N-dimetylaminoxid 61788-90-7
Vand 7732-18-5

Almindelige beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger
Undgå direkte kontakt med øjne, hud eller tøj.
Personligt beskyttelsesudstyr
Åndedrætsværn: Ved åndedrætsbeskyttelse: partikelfilter. Filtertype: P 2
Håndbeskyttelse: Handsker af butylkautsjuk (0,5mm); gennemtrængningstid: > 480 min
Øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller

9. Fysiske og kemiske egenskaber
Udseende: Form: Væske

Farve: grøn lugt: karakeristisk
Damptryk: v. 20 °C 23 mbar

v. 40 °C 72 mbar
Massefylde: v. 20 °C 1,055 g/ml
Kogepunkt: v. 1013 mbar 100 °C
Opløselighed i vand: v. 20 °C blandbar mg/l
Opløselighed i organiske opløsningsmidler (ved 20 °C)
Særdeles lilidt opløselig i de meste organiske opløsningsmidler; blandbar med alkoholer
Relativ dampmassefylde: (Luft = 1) 0
fordampningstal: (Ether = 1) 0
lugttærskel: Uden lugt mg/m³
ph-værdi (substans): v. 20 °C ca. 1
ph-værdi (substans) i
opløsningen:

v. 20 °C 1,7 Koncentration: 100 g / l

10. Stabilitet og reaktivitet
Termisk opløsning: phosphorsure opløsningsprodukter; nitrose gass, salpetersure opløsningsprodukter
Reagerer sammen med: Alkalier; metal med frisættelsen av vandstoffgass; stærke oxidationsmidler
Reagerer heftigt sammen med: Lud med saltdannelse (varmeudvikling)
Stoffer som skal undgåes: Lud; oxidationsmiddel
Forhold som skal undgåes: Inget ved bestemmelsesmæssig brug

11. Sundhedsfarlige egenskaber
Akut toxicitæt

Irritation av øjer og hud.
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12. Miljøoplysninger
Generelle oplysninger: Tensider biologisk nedbrydelige >90%. På grund af syreandelen skal produktet ikke udledes

ufortyndet eller uneutraliseret til kloak eller dræningsgrøften.
Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF)
nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for
medlemsstaternes kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte
forespørgsel herfra eller på forespørgsel fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

13. Bortskaffelse
Oplysninger om bortskaffelse
Produkt: Små mængder fortyndes med rigeligt vand og skylles væk. Bortskaffes ellers på samme måde

som problemaffald.
Emballage: Forurenet emballage tømmes og renses grundigt. Kan evt. genbruges.

14. Transportoplysninger
Landtransport GGVSE/ADR/RID: Bemerkning: ingen farlig stoff i meningen af de nå gældende transportforskrifterne – ADR.

15. Oplysning om regulering
Mærkning: Produktet er klassificeret i henhold til EF-direktiver/forordning om farlige stoffer, og mærket

tilsvarende.
R-Sætninger: 36/38 Irriterer øjer og hud.
Faresymboler

Irriterende

S-sætninger: 1/2 Skal opbevares utilgængelig for børn.
26 Ved øjenkontakt: Skyl straks grundigt med rigeligt gand og konsultér lægen.
45 Opsøg straks lægen ved uheld eller utilpashed (medbring denne etiket).

Vandfareklasse: 1
Vandfaretal: 4
Klassificering i h.t. TA luft: Skal behandles som totalstøv: max. tilladelig emission: massestrøm > 0,2 kg/h: 20 mg/m^3 ,

massestrøm <= 0,2 kg/h: 0,15 g/m^3

16. Andre oplysninger

Yderligere informationer
R-sætninger af råstoffer fra pkt. 2 (sammensætning): R34: Forårsager ætsninger; R41: Risiko for alvorlige øjenskader. R50: Særdeles
giftig for vandorganismer.
Kontaktperson
Afdeling: Kundeservice


