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Sikkerhedsdatablad 
 
1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG 
  LEVERANDØREN : 

 Produktnavn   : AQUA-LAZUR  
PR-nr.     :  

 
 Leverandør   : TRÆ-NORD A/S 
        Esbjergvej 18 B 
        6000 Kolding 
        Tlf.   75 50 82 11 
        Fax. 75 50 82 12  
 
 Nødtelefon   : Lægen kan rette henvendelse til 
        Giftinformationscentralen på  
        Tlf. : 31 39 42 33 / 35 45 35 45 

Anvendelse  : Til industri 
       
Anvendelses- 
begrænsninger : Må ikke anvendes af unge under 18 år,  
      jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse 
      om unges arbejde. 
 
Krav til særlig 
uddannelse  : Brugeren skal være bekendt med denne  
      brugsanvisning.  

  
2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER :  

CAS-nr     : %             : Kemisk navn           : Faremærkning  : R-sætninger  :  
 
  < 2    % Organiske jodforbindelser Xi  36 
   (Fungicid)   
  < 0,2 % Konserveringsmiddel Xi  36/38, 43 
                 

3. FAREIDENTIFIKATION            : 
      Væsentligste farer for mennesker og miljø      : Ingen.   
                
 
4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER      : 

 Indånding               : - 
 Øjenkontakt               : Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. 
                    Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser. 
                    Søg læge ved fortsat irritation. 

Hudkontakt               : Forurenet tøj og sko fjernes straks.  
                    Vask grundigt med vand og sæbe. 
                    Hudrensemiddel kan anvendes.  
                    Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder. 
 Indtagelse               : Søg læge ved indtagelse af store mængder.  
 
5. BRANDBEKÆMPELSE            : 

 Egnede slukningsmidler           : - 
 Slukningsmidler som ikke må anvendes      : - 
 Særlige farer               :  Produktet er ikke brændbart. 
 Personlige værnemidler           : - 
 
6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD  : 

 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer  : Undgå indånding af dampe.       
 Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet   : Undgå at produktet kommer i afløbet.  
 Metoder til oprydning            : Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale. 
                    Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af 
                    opløsningsmidler. 
                    Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndig- 
                    hederne informeres. 
 Generelt                : Bortskaffes efter gældende regler. Se punkt 13. 
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7. HÅNDTERING OG OPBEVARING         : 

 Håndtering               : Undgå hud og øjenkontakt.  
                    Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger.  
                    Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejds- 
                    lokaler. 
                    Personlig beskyttelse: Se afsnit 8. 

Opbevaring               : Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket embal- 
                   lage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt,  
                   frostfrit og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. 
                   Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og  
                   basiske materialer.  
                   Uvedkommende ingen adgang. 
                   Åbnet emballage må lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst  
                   for at forebygge lækage. 
Holdbarhed               : 12 mdr. 

                     
8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER : 

 Tekniske foranstaltninger           : Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.  
                    Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til  
                    kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde  
                    med kodenummererede produkter). 
                    Sprøjtetåger indeholder samtlige bestanddele i produktet og  
                    må aldrig indåndes. 
 Personlige værnemidler           : 
 Åndedrætsværn              : Egnet åndedrætsværn skal anvendes. 
 Beskyttelse af hænder            : Brug egnede handsker. 
                    Brug evt. bomuldshandsker som underhandsker. 
 Øjenværn                : Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som be- 
                    skyttelse mod stænk. 
 Beskyttelse af huden            : Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes over- 
                    træksdragt. 
 
9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER         : 

 Fysisk tilstand              : flydende 
 Lugt                 : svag 

Vægtfylde               : Ca. 1,0 kg / l 
PH-område               : 7 – 9 
Vægt % vand               : 60 – 70 % 
Vægt % org. opløsningsm.          : < 2 % 
Flammepunkt              : > 100°C. 

 
10. STABILITET OG REAKTIVITET         :  

Stabilitet                : Produktet er stabilt ved de anbefalede håndterings- og opbe- 
                   varingsbetingelser, (se afsnit 7).  
                   Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundheds- 
                   skadelige nedbrydningsprodukter. 
                   Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt 
                   basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner. 

 
11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER  

(sundhedsfarlige egenskaber)         : Ved normalt arbejde med produktet anses sundhedsfaren for 
                   ringe, når indånding af sprøjtestøv undgås. 

 
12. MILJØOPLYSNINGER            : Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb i større  
                    mængder. 
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13. BORTSKAFFELSE             : 

 Bortskaffelse              : Bortskaffes til egnet modtagestation. 
 Kemikalieaffaldsgruppe           : H 
 Affaldsfraktion              : 03.22 
 
14. TRANSPORTOPLYSNINGER          : Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt  
                    gods. 
 
15. OPLYSNINGER OM REGULERING        :  

Mærkning               : Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljø- 
                   ministeriets bekendtgørelse nr. 801 af 23. oktober 1997. 

 MAL-kode               : 00 - 1 ( 1993 ) 
 MAL-tal                : < 10 
 
16. ANDRE OPLYSNINGER           : Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor  
                    nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens  
                    arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette  
                    sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet  
                    anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at  
                    anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er  
                    overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene  
                    fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerheds-  
                    datablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedsdata- 
                    krav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for  
         produktets egenskaber. Det udfyldte sikkerhedsdatablad må  
         kun gengives med tilladelse fra producenten. 


