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7.4 Post-disinfection 
A second disinfection is performed after cleaning to securely kill off any 
mould components still present. After the second application (see point 7.5) 
DO NOT wash off the surface again. The wall can be rebuilt after drying 
(see point 9). Thoroughly clean the room after treatment with a vacuum 
cleaner equipped with a HEPA filter* to remove airborne (dead) mould par-
ticles. A suitable air cleaning device like e.g. the DA 3018E (Honeywell) may 
be used during treatment. This device effectively reduces airborne spores.

Honeywell 

* Prerequisite is that the applied vacuum cleaner can also retain particles in a range from 1 to 5 micrometres (1 microme-
tre = 1/1000 millimetres).

7.5 Practical tips: Working with Sanosil S010 

Wet mould stains with Sanosil S010 approx. 5 -10 cm beyond the 
edges. The disinfectant is either sprayed on or applied with a swab or 
a broad brush. The disinfectant is applied undiluted. Only apply as 
much disinfectant as will stick to the wall without running down in 
drops. Treatment may have to be repeated depending on the intensity 
of the infestation.

Caution: White wall paint (titanium oxide pigments) as well as plastic 
surfaces (plastic window frames) and lacquered surfaces may become 
discoloured after treatment. If you are not sure, test the disinfectant 
on a suitable spot prior to use. The manufacturer will not be liable for 
damage arising from improper handling.

 
 
 
7.6 Dosage: 
Approx. 50 – 100 ml per m2 can be applied per treatment (depending on the absorbency of the surface). 
Depending on the extent of the contamination, repeated treatments are required.

Approximate consumption(total):

• Light contamination(spot-wise mould growth): approx. 0.1 - 0.2 l/m2

• Heavier contamination: approx. 0.2 - 0.4 l/m2
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"Hemmeligheden" bag MicroKill Ag Forte består i den kombi-
nerede 2-fasede virkning af hovedbestanddelene hydrogen-
peroxid (H2O2) og sølv.

Produktets aktive stof er det miljøvenlige hydrogenperoxid, som 
i en omfattende proces er stabiliseret og katalytisk forstærket i 
sin virkning mod mikroorganismer vha. sølv (Ag). Herved opnås 
en mangedobling af den desinfi cerende effekt i forhold til normal 
hydrogenperoxid (H2O2).
Den elementære ilt, der afspaltes vha. hydrogenperoxiden, angri-
ber mikroorganismernes cellevægge ved kontakt. Iltens kemiske 
reaktion med cellevæggenes molekyler påvirker og nedbryder 
disse. Denne effekt forstærkes gennem sølv-ionerne, som binder 
sig til bestemte proteiners svovlbroer både i mikroorganismernes 
reproduktionskompleks og i deres stofskiftesystem og dermed in-
aktiverer eller udfælder disse.

• Nyt innovativt desinfektionsmiddel mod skimmelsvampe m.v.

•  MicroKill Ag Forte er et brugsklart desinfektionsmiddel (oxidati-
onsmiddel) med en enestående effektivitet mod skimmelsvam-
pe, bakterier, vira, gærsvampe, protozoer og alger.

•  MicroKill Ag Forte består af stabiliseret hydrogenperoxid (H2O2) 
tilsat sølv (Ag). Sølv virker som en stærk katalysator og mange-
dobler den desinfi cerende effekt overfor mikroorganismer.

•  MicroKill Ag Forte er enkel og sikker at anvende. Under desin-
fektionen frigives kun ilt (O2) og vand. De produktbestanddele, 
der efterlades, er usynlige og ugiftige. MicroKill Ag Forte frigi-
ver ingen giftige dampe og er hverken kræftfremkaldende eller 
gen-forandrende.

MICrOKIll AG FOrTEN
A

C

Desinfektionsmiddel (oxidationsmiddel til skimmel-, alge- og 
mosangrebne indendørs og udendørs overfl ader)

Indhold: 10 liter
Varenr.10240
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Perfekt fladstråle 
sikrer optimal 
overfladedækning

5 l plastikbeholder, transparent med bærerem, 
som letter arbejdet.

MicroKill sprøjten sikrer dig et 
100% perfekt resultat hver gang!
 
En sprøjte kun til MicroKill sikrer, at brugeren 
ikke blander andre kemikalier i sprøjten.

Den specielt udvalgte dyse forstøver MicroKill
i den ideelle aerosolstørrelse (dråbestørrelse). 

Aerosolstørrelsen og fl adstrålen sikrer optimal 
og hurtig overfl adedækning.

resultat: 
Ingen slap stråle eller utilstrækkeligt spraymønster.

MicroKillsprøjte 
med specialdyse og produkt-etiket

11664901-M MicroKill Clean-Matic 5 P

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Det rigtige 
værktøj 

betyder alt!
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EGENSKABEr
MicroKill Ag Forte er et brugsklart desinfektionsmiddel (oxidati-
onsmiddel) med en enestående effektivitet mod skimmelsvamp 
og alger.

MicroKill Ag Forte er enkel og sikker at anvende. Under desin-
fektionen frigives kun ilt (O2) og vand. De produktbestanddele, 
der efterlades, er usynlige og ugiftige. MicroKill Ag Forte frigiver 
ingen giftige dampe og er hverken kræftfremkaldende eller gen-
forandrende.

Produktdata
Produktets aktive stof er det miljøvenlige hydrogenperoxid, som 
i en omfattende proces er stabiliseret og katalytisk forstærket i 
sin virkning mod mikroorganismer vha. sølv (Ag). Herved opnås 
en mangedobling af den desinfi cerende effekt i forhold til normal 
hydrogenperoxid (H2O2). Den elementære ilt (O2), der frigøres af 
hydrogenperoxiden, angriber ved direkte kontakt skimmelsvam-
pens cellevægge. Idet ilten reagerer kemisk med cellevæggens 
molekyler, vil disse blive påvirket og nedbrudt, hvilket fører til en 
omgående celledød og dermed til en destruering af den behand-
lede mycel (skimmelsvamp). 
  
ANVENDElSESOMrÅDE
Desinfektion af ind- og udvendige overfl ader. På alge-, mos- og 
skimmelangrebne vægge, lofter, facader og tage. Kan anvendes 
på mikrobielt angrebet puds, træ, maling, beton, kalksandsten, 
teglmure, gipsplader, tapet samt betontagsten og lertegl.

ANVENDElSE
Påføring
Med rulle, pensel, tryksprøjte eller fl g. elektriske sprøjteudstyr - 
ULV-vådfoggere: Flex-A-Lite 2600 CE-EP, Fogmaster Tri-Jet (se vo-
res hjemmeside eller pris- og produktkatalog).

Skimmelbekæmpelse (indendørs)
Skimmelpletter behandles før selve rengøringen med en smule 
(ca. 0,5-1 dl/m2) MicroKill Ag Forte for således at inaktivere fl est 
mulige sporer. (Man risikerer ellers at sprede store mængder af 
kimbærende sporer, som så vil kunne angribe andre steder i hu-
set). Lad gerne virke 1-2 timer.

Efter den første behandling med MicroKill Ag Forte følger en 
grundig afvaskning, afbørstning/afrivning af konidiogene bæ-
rere (synlig skimmelvækst) med en kunststofbørste og varmt 
sæbevand. Under processen bæres beskyttelsesudstyr. Dernæst 
afvaskes sæberesterne med en fugtig klud.

Herefter påføres MicroKill Ag Forte på de angrebne overfl ader – 
skimmelpletternes rande plus yderligere 100-200 mm dækkes 
fuldstændig. Lad produktet tørre på overfl aden i 24 timer. Afhæn-
gig af skimmelangrebets karakter gentages proceduren. 

Ved stærke angreb på tapet og tykke malingslag, bør øverste ta-
pet-/malingslag fjernes i stedet for blot at rengøre overfl aden. I 
særligt slemme tilfælde kan det endda være nødvendigt at slå 
den angrebne puds løs vha. en hammer. Her kan man evt. først 
påføre Concrobium for at fi ksere sporerne på stedet. De fjernede 
vægdele bortskaffes omgående.

Alge- og skimmelbekæmpelse (udvendige fl ader)
På udvendige fl ader fjernes svamp, mos eller alger med højtryks-
renser under overholdelse af de lovmæssige krav. En forudgående 
sprøjtning med en alkalisk rensevæske, f.eks. Rivolta B.W.R. 210, 
letter rengøringen, hhv. muliggør en skånende rengøring af over-
fl aderne. Planter og pollen bør fjernes mekanisk og/eller bræn-
des bort.

MicroKill Ag Forte påføres den angrebne overfl ade ufortyndet og 
tørrer ind. Afhængig af angrebets intensitet kan processen evt. 
gentages. Overfl aden må ikke afvaskes efterfølgende. 
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  Sanosil® S010- Einsatz nach Wasserschäden 
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Probleme nach einem Wasserschaden 
 

Verursacht durch Hochwasser, Wasserrohrbrüche oder blockierte Abwasserleitungen kann es zu 
Wassereintritten in Gebäuden kommen. In ungünstigen Fällen z.B. bei blockierten/verstopften 
Abwasserleitungen oder bei Hochwasser kommt es zu Rückstauungen in der Kanalisation. In der 
Folge dringt Schmutzwasser, gemischt mit Abwässer in die Häuser ein. 
Der mit Fäkal- und anderen Keimen verseuchte Schlamm dringt in jede Ritze und beginnt nach 
Kanalisation und Moder zu stinken. 
Es besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko und Gefahr von Schimmelpilzbildung. 
 

   
 
 
 

Tipps zur Reinigung nach dem Schadensfall 
 

 Leerpumpen der gefluteten Bereiche  
 

 Dokumentieren der Schäden/ Aufbieten des Schadensexperten der Versicherung  
 

 Gegenstände komplett aus dem Keller räumen und entweder abwaschen oder entsorgen  
 

 Betroffene Wände mit Frischwasser und ggf. alkalischem Aktivschaumreiniger (Sanosil Foam 
Clean A oder wirkungsgleich abspritzen/waschen. Schmutzwasser mit Wassersauger und an-
geschlossener Entleerungspumpe mit Abflussschlauch entfernen 

 
 
 

Desinfektion nach der Reinigung 
 

Nach dem Auspumpen und Reinigen müssen die betroffenen Flächen desinfiziert werden. Das 
Infektionsrisiko durch Fäkal- und Krankheitskeimen wird dadurch stark vermindert. Gleichzeitig 
kann damit auch die Entwicklung übler Gerüche gestoppt/verhindert werden. 
 
Eine gründliche Desinfektion wirkt ausserdem  prophylaktisch gegen Schimmelbildung. So ge-
winnt man die notwendige Zeit, um mittels Luftentfeuchtern * die betroffenen Räumlichkeiten 
trockenzulegen.  
 
* Siehe „Trocknen der feuchten Räume“ 
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Forbrug udendørs
1 liter rækker til ca. 2,5-10 m2 (afhængig af angrebets karakter og 
overfl adens beskaffenhed). Dette svarer til et forbrug på ca. 100-
400 ml/m2. Det nøjagtige forbrug fi ndes ved en prøvepåføring.

Forenelighed med andre materialer
MicroKill Ag Forte må ikke blandes med anden form for kemi.

Opbevaring
Produktet har en holdbarhed på mindst 12 måneder uden tab af 
virkeevne. MicroKill må gerne opbevares i tryksprøjte o.lign.

rengøring af værktøj
Efter brug skylles grundigt med vand.

FOrBrUG GENErElT
Skimmelsanering
Ved brug af pumpesprøjte ca. 10 - 15 m2 pr. liter.

Generel overfl adedesinfektion
Ved brug af pumpesprøjte 10 - 25 m2 pr. liter. 

Generel rumdesinfektion
Af rengjorte overfl ader ved brug af ULV vådfogger 5 - 10 ml pr. m3

FOrEBYGGENDE BEHANDlING
Udendørs
Efter rengøring af udvendige overfl ader/facader behandles mod 
fremtidige alge- og mosangreb med Bioni Perform.

Indendørs
Til generel forebyggelse af skimmelangreb indendørs – typisk på 
vægge og loft - anbefaler vi maling baseret på nanoteknologi: 
Bioni Nature/Bioni Hygienic.

Til præventiv behandling af overfl ader, hvor en dækmaling 
som Bioni ikke er formålstjenlig og praktisk mulig (f.eks. spær-
konstruktioner på lofter, trækonstruktioner og betonoverfl ader 
i krybekældre m.v.) anbefaler vi behandling med Concrobium 
skimmelkontrol. Meget velegnet i vådfogger. 

BOrTSKAFFElSE
Se sikkerhedsdatablad for MicroKill Ag Forte.

SIKKErHED
MicroKill Ag Forte er ugiftig, men kan i den benyttede koncentra-
tion virke irriterende. Under arbejdet bæres egnede beskyttelses-
handsker og -briller/ansigtsbeskyttelse.
Ved øjenkontakt skylles omgående med vand og der søges læge. 
Ved hudkontakt afskylles de berørte steder godt med vand. På 
disse hudfl ader kan der forekomme hvide, kløende hudmisfarv-
ninger. Disse er dog ufarlige og vil forsvinde i løbet af nogle mi-
nutter. Spildt MicroKill Ag Forte fortyndes med vand og aftørres 
med en klud. De anvendte klude vaskes herefter grundigt i vand. 
I øvrigt henvises til sikkerhedsdatablad for MicroKill Ag Forte.

Bemærk
Hvid vægmaling (titandioxidpigment) samt kunststofoverfl ader 
(f.eks. kunststofvinduesrammer) og lakerede overfl ader kan efter 
behandling vise lette misfarvninger.
Ved sådanne overfl ader anbefales det derfor at foretage en for-
udgående test på et ikke synligt sted. Producenten overtager ikke 
ansvaret for skader, der måtte opstå pga. usaglig anvendelse. Så-
fremt det desinfi cerede sted efterfølgende behandles med Bioni-
produkter, vil der ikke opstå misfarvning.

Transport og mærkning
Se venligst sikkerhedsdatablad for MicroKill Ag Forte.

Fødevaregodkendelse
MicroKill Ag Forte er godkendt af Fødevarestyrelsen. 
Journalnummer: 2012-29-5409-00296

Rekvirer også NAC Europe’s skimmel-saneringsprocedure.

NAC

Products

Form: flydende
Farve: farveløs
Viskositet: forarbejdningsklar
pH-værdi: ca. 2-2,5
Vægt: ca. 1,01g/cm3

Sammensætning: 
Hydrogenperoxid: 5%, Sølv: 0,01%, Stabilisator, Aqua 
Emballage: 10 ltr. dunk
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Sikkerhedsdatablad

Revision: 15-06-2015
Erstatter: 06-12-2011
Version: 02.00/DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: MicroKill Ag Forte

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalede anvendelser: Generel desinfektion  samt afrensning/desinfektion  af skimmelsvamp på alle indendøs 

overflader. 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør: NAC europe ApS

Ellegårdvej 18
DK-6400 Sønderborg

Tlf.: +45 74 42 62 92
Fax: +45 74 42 47 86
E-mail: info@nac-europe.com

1.4. Nødtelefon
82 12 12 12 (Giftlinien) 

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP-klassificering (Forordning 
(EF) nr. 1272/2008):

Eye Irrit. 2;H319    

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager alvorlig øjenirritation.  

2.2. Mærkningselementer

Signalord: Advarsel

H-sætninger: Forårsager alvorlig øjenirritation.(H319)

P-sætninger: Bær øjenbeskyttelse.(P280-ø)
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(P305/351/338)
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.(P337/313)

2.3. Andre farer
Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget. 



2 / 6 MicroKill Ag Forte

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Registrerings-
nummer

CAS/
EF-nummer

Stof CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. 
1272/2008)

w/w% Note

.

.

.

7722-84-1
231-765-0
.

Hydrogenperoxidopløsning 
.
.

Ox. Liq. 1;H271 Acute Tox. 4;H332 
Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1A;H314

5-8
.
.

.

.

.
Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. 

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Hud: Fjern forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. 

Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle 
kontaktlinser. Søg læge. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.  Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.  
Indtagelse kan give ubehag. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Behandl symptomer.  Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.  Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke 

antændt lager. 

Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk 
luft. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding 
af dampe og røggasser - søg frisk luft.  Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk 
beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
For ikke-indsatspersonel: Stå i vindsiden/hold afstand til kilden.  Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko.  Brug 

beskyttelsesbriller.  

For indsatspersonel: Udover ovenstående:  Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type3 anbefales. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til 
egnede affaldsbeholdere.  Mindre spild tørres op med en klud. 

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for værnemiddeltype.  Se punkt 13 for bortskaffelse. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
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Produktet bør anvendes under velventilerede forhold.  Der skal være adgang til rindende vand 
og øjenskyller.  Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, 
lægemidler o.lign. 

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier:
Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger
Hydrogenperoxidopløsning 1 ppm 1,4 mg/m3 -

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved 
nr. 986/2012.  At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007. 

Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til 
eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.  

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller.  Øjenværn skal følge EN 166. 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af hud:

Handsker af plast eller gummi anbefales.  Handsker skal følge EN 374. 

Personlige værnemidler, 
åndedrætsværn:

Ikke påkrævet. 

Foranstaltninger til begrænsning af 
eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform: Væske 
Farve: Farveløs 
Lugt: Lugtfri 
Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): 2,0 - 2,5
pH (koncentrat): Ingen data  
Smeltepunkt/frysepunkt: 0°C 
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

100°C 

Flammepunkt: Ingen data  
Fordampningshastighed: Ingen data 
Antændelighed (fast stof, luftart): Ingen data 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data 
Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data 
Damptryk: 23 hPa
Dampmassefylde: Ingen data 
Relativ massefylde: 1,0
Opløselighed: Fuldstændig blandbar  med vand 
Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

Ingen data 

Selvantændelsestemperatur: Ingen data 
Dekomponeringstemperatur: Ingen data 
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Viskositet: Ingen data 
Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosivt 
Oxiderende egenskaber: Ingen data 

9.2. Andre oplysninger
VOC (flygtige organiske forbindelser): 0,0% 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Ikke reaktivt. 
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte. 

10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen kendte. 

10.5. Materialer, der skal undgås
Ingen kendte. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet - oral: Indtagelse kan give ubehag.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for 

klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

7722-84-1: LD50 (Rotte): 415 mg/kg

Akut toksicitet - dermal: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

7722-84-1: LD50 (Kanin): > 5000 mg/kg

Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

7722-84-1: LC50 (4h) (Rotte): > 0,17 mg/kg

Hudætsning/-irritation: Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  
Testdata foreligger ikke. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata 
foreligger ikke. 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Kimcellemutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Kræftfremkaldende egenskaber: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Enkel STOT-eksponering: Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.  Kan ved indtagelse virke 
irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.  Produktet er ikke 
klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Gentagne STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 
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Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Testdata foreligger ikke. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Testdata foreligger ikke. 

7722-84-1: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: -1,57

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Vurdering er ikke foretaget. 

12.6. Andre negative virkninger
Ingen kendte. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.  

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale 
affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. 

Affaldsgruppe: T
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 06 13 01  Uorganiske 
plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre biocider 

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: 
Affaldsgruppe: Z  
EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter 
forurenet med farlige stoffer. 

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. 

PUNKT 14: Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer - 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

-

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.5. Miljøfarer -

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
-

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden
-



6 / 6 MicroKill Ag Forte

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
Omfattet af:  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. 

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

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Der er foretaget ændringer i 
følgende punkter:

1, 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16

Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 
STOT: Specific Target Organ Toxicity 

Metode til klassificering:

H-sætninger: H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende. 
H302 Farlig ved indtagelse. 
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H332 Farlig ved indånding. 

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 
Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og gælder udelukkende dette produkt. Det er 

baseret på vores nuværende viden samt de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om 
produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder gældende lovgivning for 
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere 
ændringer. 

MPE/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 

Toxido®) 
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Introduktion 

Eurofins Product Testing A/S modtog den 30. juni 2011 en prøve af: 

Microkill 

til afgasningsanalyse i overensstemmelse med ISO-16000 samt træstykker som underlag til test af produk-
tet. 

Prøven var tydeligt mærket og pakket i tæt emballage. Testen blev foretaget på Eurofins Product Testing 
A/S’s laboratorium. Indtil testen blev startet den 22. juli var prøven lagret uåbnet ved stuetemperatur. 
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1 Beskrivelse af de anvendte metoder 
Testmetoden er baseret på følgende metoder: ISO 16000-6, 16000-9, 16000-11, ISO 16017-1. De interne 
metodenumre er: 9810; 9811, 9812, 2808mod. samt HUS 71051. 

1.1 Prøvemateriale 
Prøven blev sendt til laboratoriet hos Eurofins Product Testing A/S i lufttæt emballage.  

Mikrokill blev sprøjtet ud på de medsendte 3 stk. træemner med sprayflaske. Træemnerne havde følgende 
dimensioner: 10 x 15 cm, 10 x 14 cm og 10 x 16 cm. Emnerne blev påført i alt 13,6 g Mikrokill. Testemnerne 
blev anbragt i testkammeret umiddelbart herefter (intern metode nr.: 9810). 

1.2 Testkammer 
Testkammeret er fremstillet af rustfrit stål med et volumen på 119 liter. Luftrensning bliver foretaget i et multi 
step system. Før testemnet blev anbragt i testkammeret er der foretaget en blindmåling af det tomme kam-
mer. Den tilførte luft havde en relativ luftfugtighed på 50 % og en temperatur på 23°C. Luftskiftet var 0.5 pr. 
time og belastningen var 0,4 m²/m³ svarende til at et helt gulv i et standardrum på 17,4 m³. 

1.3 Prøvetagning, desorption og analyse 

1.3.1 Afgasning af eddikesyre efter 3 dage 
Emissionen af eddikesyre blev testet ved at suge luften fra kammeret over på ATD rør af typen TA/SP i se-
rieforbindelse. Analysen for eddikesyre blev foretaget ved termisk desorption og gaschromatografi med 
masseselektiv detektion (intern metode nr.: 9812 / 2808).  

1.3.2 Afgasning af hydrogenperoxid efter 3 dage 
Emissionen af blev testet ved at suge luft fra kammeret over på coatede sintrede glasfiltre. Analysen blev fo-
retaget ved spektrofotometri (intern metode HUS 71051).  

1.4 Måleusikkerhed ved testmetoden 
Den relative standard afvigelse for test testmetoden er 22% (RSD). Den ekspanderede måleusikkerhed Um 
er 45% og svarer til 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed. 

http://www.eurofins.dk/
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2 Resultater 

2.1 Emissions test efter 3 dage 
Microkill CAS Nr. Efter 3 dage  

µg/m³ 

 
Eddikesyre 

 
64-19-7 

 
32 

 
Hydrogenperoxid 

 
7722-84-1 

 
< 6 

i.p.     Ikke påvist 
< Mindre end 

3 Kommentarer til resultaterne 
Luftkoncentrationen i testkammeret kan sammenlignes med et virkeligt rum hvis belastningen i kammeret re-
lativt svarer til belastningen i det virkelige rum 

Behandlingen af testemnet i denne prøvning reflekterer ikke virkeligheden i tilfælde hvor emissioner fra den 
behandlede overflade er påvirket af et antal andre parametre, som ikke er simuleret i denne test. Testen blev 
dog udført som beskrevet i det ovenstående for at teste produktets emissions potentiale for de relavante 
komponenter, uden at medregne alle eksterne emissionskilder. Eksponeringen af en person under og kort tid 
efter gulvlægning er ikke monitoreret ved denne test. 

4 Konklusion 
Produktet afgasser ikke hydrogenperoxid i koncentrationer over detektionsgrænsen. 
Produktet afgasser en mindre mængde eddikesyre. 

Det vurderes at der ikke er indhold af de undersøgte komponenter i mængder, der vil kunne have nogen 
sundhedsskadelig effekt i indeklimaet efter 3 døgn. 

 








