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ODORKLENZ
Nyt banebrydende, NanoActive, miljø- og brugervenligt additiv til tøjvask.

Fjerner stærk organisk lugt samt duft- og kemiske stoffer ved at absorbere og neutralisere 
disse. OdorKlenz Laundry additive er fri for parfumestoffer og giver lugtneutrale 

resultater. Produkter med Den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmark har gennemgået
 en risikovurdering og er din tryghed for minimal risiko for allergi.
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CLEAN HAS CLEAN HAS 
NO ODORNO ODOR
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TEKNOLOGI SOM FJERNER LUGT OG KEMIKALIER I DIN  
TØJ- OG TEKSTILVASK - HVORDAN VIRKER ODORKLENZ?
Fjernelse af forurenende kemikalier og lugte er et vigtigt område 
med en betydelig indvirkning på menneskers sundhed og livs-
kvalitet. Gængse produkter til fjernelse af lugt udnytter en ræk-
ke forskellige teknologier, herunder: kulstof, absorberingsmidler,  
enzymer, duftstoffer, talkum, natriumcarbonat m.v. med det formål 
at forsøge at dæmpe eller maskere lugten.

Mange teknologier virker kun begrænset og besidder ofte ingen 
evne til ægte lugtfjernelse og neutralisering. Ofte kan de kemiske 
forureningskilder frigives tilbage til miljø og mennesker, hvilket er 
en væsentlig mangel ved mange af de mest almindelige lugtbe-
handlingsprodukter.

OdorKlenz® materialer er miljøsikre og ugiftige nanokrystallinske 
metaloxider, der er videnskabeligt beskrevet som meget effektive 
"destruktive absorberende kemikalier." Når disse materialer kom-
mer i kontakt med skadelige lugtfremkaldende kemiske stoffer, 
fanger metaloxidernes aktive punkter først kemikaliet, hvorefter 
neutraliseringsprocessen påbegyndes. Denne specielle virkemåde 
er nødvendig for de mange typer af lugtende kemikalier, som be-
sidder en række forskellige funktionelle grupper. Metaloxidernes 
øgede overfladeareal, deres unikke struktur og ydre form, deres 
høje kemiske reaktivitet og funktionelle porøsitet bidrager alt sam-
men til den øgede kemiske absorbering og de lugtneutraliserende 
egenskaber.

Lugt koster penge
Netop lugte og kemi efter brandskader m.v. kan være en særdeles 
stor udfordring at fjerne og neutralisere, og der kasseres hvert år 
tøj og tekstiler for meget store værdier som forsikringsbranchen 
må erstatte. 

Flere forsikringskunder lider af allergi  
og kemikalieoverfølsomhed
Endvidere stiger antallet af personer med duftallergier og kemika-
lieoverfølsomhed, hvilket også er en udfordring for skadeservice-
branchen, idet de gængse vaskemidler og skyllemidler som inde-
holder duftstoffer i stigende grad ikke mere accepteres til tøjvask 
af forsikringskunder, og dermed er der ikke mange muligheder for 
at komme disse lugte, samt duft- og kemiske stoffer til livs. 

OdorKlenz Laundry Additive ændrer dette! 
Takket være ny teknologi kan man nu fjerne lugte samt duft- og 
kemiske stoffer ved en effektiv absorbering og ægte neutralise-
ring. Der er tale om en reel fjernelse af disse mange skadelige 
stoffer, hvilket betyder, at personer med allergier og kemikalie-
overfølsomhed kan føle sig helt trygge ved at modtage tøj retur 
fra skadeservicebranchen. 

HVAD KAN ODORKLENZ GØRE FOR DIG?
OdorKlenz Laundry Additive til tøj- og tekstilvask er ikke et vaske-
middel, men et sikkert og effektivt additiv, der fjerner stærke lugte 
samt kemi i vasketøjet, som typiske vaskemidler ikke kan fjerne.

OdorKlenz Laundry Additive er idéelt til personer med kontaktal-
lergi, personer der lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS), 
sportsfolk/idrætsudøvere, hospitaler, plejehjem, institutioner, ho-
teller, restauranter, fødevareindustrien, brandmænd, landmænd, 
mekanikere, skadeservice m.fl. til brug i forbindelse med genstri-
dige lugte, der stammer fra urin, fækalier, sved, opkast, mados, 
brand, røg, dyr, madlavning eller fødevarer. Teknologien neutrali-
serer lugte i stedet for at maskere dem med duftstoffer, som det 
er tilfældet for mange vaskemidler og andre additiver, hvilket gør 
produktet idéelt til personer, der er følsomme over for kemi og 
duftstoffer.
Odorklenz Laundry Additive er en simpel metode til sikker og hur-
tig fjernelse af lugt- og duftstoffer til alle maskinvaskbare tekstiler.
Produktet hverken bleger eller misfarver, og som det vigtigste in- 
 

 
deholder produktet ingen lugtmaskerende midler eller yderligere 
duftstoffer - dit vasketøj bliver således lugt- og kemikaliefrit.

Fjernelse af muglugt i tøj var engang en vanskelig opgave, men 
nu kan du på en sikker måde fjerne muggen lugt i tøj og sengetøj 
uden brug af skrappe kemikalier eller maskerende duftstoffer. Tøj, 
der har været efterladt i vaskemaskinen natten over og som ofte 
ender i affaldsbeholderen, kan nu reddes, ved at du vasker det 
sammen med en dosis OdorKlenz Laundry Additive.
OdorKlenz Laundry Additive til tøj- og tekstilvask fjerner de gene-
rende lugte og får tøjet til at dufte rent og lugtfrit. På næste side 
finder du nogle af de lugte, som OdorKlenz Laundry Additive til tøj- 
og tekstilvask kan neutralisere og fjerne fra dine tekstiler.
OdorKlenz Laundry Additive fås i flydende form. Sikker til brug på 
bomuld, delikat lingeri, nylon, polyester, spandex, vaskbare blon-
der, vaskbar rayon, vaskbar uld, og alle andre vaskbare tekstiler. 
Produktet bør ikke bruges i kombination med blegemiddel eller 
eddike, da dette vil begrænse den samlede effektivitet.

PERFEKT TIL TØJVASK I SKADESERVICEBRANCHEN
Skadeservicebranchen vasker ofte tøj for forsikrings- 
selskabernes kunder efter brand- og vandskader m.v. 

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL TØJVASK 
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HVILKE AKTIVSTOFFER INDEHOLDER ODORKLENZ?
OdorKlenz® produkter indeholder en blanding af miljøvenlige 
metaloxider inkl. magnesiumoxid (MgO), magnesiumhydroxid 
(Mg(OH)2), zinkoxid (ZnO) og titandioxid (TiO2).

OdorKlenz®’s unikke fremstillingsproces resulterer i materialer, 
som har evnen til at neutralisere et bredt spektrum af kemikalier, 
men samtidig besidder de miljø- og brugervenlige egenskaber 
der kendetegner jordens mineraler.

Disse produkter er alsidige og pålidelige til fjernelse af genstridige 
lugte/kemi, og samtidig sikre at anvende i hjemmet for menne-
sker og kæledyr.

Ovenstående liste indeholder en række almindelige lugte, der kan neutraliseres ved hjælp af OdorKlenz vasketøjsteknologi;  
teknologien er ikke begrænset til disse lugte og kan neutralisere et bredt spektrum af kemi og lugt af forskellig oprindelse.

ANVENDELSER - ODORKLENZ FJERNER:

• Lugt i tøj/tekstiler efter brand og røgskader generelt
• Lugt i tøj/tekstiler efter tørkogning, tørstegning, proteinbrand (lugten af brændt mad)
• Lugt i tøj/tekstiler efter brand med syntetiske materialer
• Lugt af mados i tøj/tekstiler
• Lugt af tobakslugt i tøj/tekstiler
• Lugt af kloakvand, fækalier i tøj/tekstiler
• Lugt af mug og skimmelsvamp i tøj/tekstiler 
• Lugt af urin i tøj/sengelinned
• Diesel og benzinlugt i tøj
• Parfumedufte i tøj
• Sved og kropslugte i tøj
• Dyrelugt i tøj efter kæledyr, svin, mink osv.
• Lugt af hengemt tøj eller mølkugler
• Lugten af kemiske stoffer i tøj
• Muglugt i tøj, der har været efterladt i vaskemaskinen i længere tid

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL TØJVASK 
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HVAD BETYDER NANOACTIVE®?
OdorKlenz®produkterne bruger en teknologi kaldet Nano-Active®, 
som gør produkterne meget effektive til kemisk neutralisering og 
lugtfjernelse. Indholdsstofferne er dog IKKE nanopartikler.

Udtrykket "nano" kan betyde mange forskellige ting og kan anven-
des inden for mange områder som f.eks. videnskab, teknologi og 
forskning. Generelt refererer det til teknologier, der beskæftiger sig 
med særlige egenskaber ved ting eller stoffer, der er dimensione-
ret under 100 nm i 2 eller 3 dimensioner, og i takt med at mate-
rialerne bliver mindre, opstår der en række forskellige, markante 
fysiske og kemiske fænomener. Et eksempel er, at efterhånden 
som størrelsen på de aktive stoffer formindskes, vil de kemiske 
reaktioner eller den kinetiske energi typisk forbedres. I tilfælde af 
lugtneutralisering betyder dette en hurtigere og mere fuldstændig 
fjernelse af lugten. Det er dog en ulempe, at efterhånden som 
materialerne bliver mindre i størrelse, kan de potentielt udgøre et 
sikkerhedsproblem som følge af partiklernes mikroskopiske stør-
relser.

Det, der gør NanoActive-teknologien speciel, er, at vi drager 
fordel af en mere effektiv kemisk neutralisering uden at skul-
le bekymre os om små nanopartikler. Vores partikler er rent 
faktisk mange gange større end nanopartikler.

Du undrer dig måske over, hvordan man opnår dette?
OdorKlenz ejer en patenteret proces, hvor man producerer meta-
loxider (ufarlige jordmineraler). En proces som markant øger disse 
oxiders brugbare overfladeareal og porevolumen. Disse forøgelser 
gør det muligt at udnytte den komplette materialevolumen til ke-
misk neutralisering og ikke kun den udvendige overflade. Vi får 
aktiviteten fra nanomaterialer, uden at de er nanopartikler.

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL TØJVASK 
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BRUGERVEJLEDNING - ANBEFALEDE FREMGANGSMÅDER
Med så mange forskellige typer vaskemaskiner og indstillingsmu-
ligheder, man har i forbindelse med tøj- og tekstilvask, har vi ud-
arbejdet en vejledning og nogle tips, til hvordan du sikrer dig at 
produktet yder som forventet.

OdorKlenz Laundry Additive fjerner lugte, samt duft- og kemiske 
stoffer fra dine tekstiler – men er ikke et vaskemiddel. Du skal der-
for bruge det sammen med dit vanlige vaskemiddel, som sikrer, at 
pletter og synligt snavs fjernes fra tøjet.

Læs venligst alle produktvejledninger og følg dem så godt som 
muligt. Vejledningerne følger her:

Flydende version:
Ryst dunken grundigt før hver anvendelse. Tilsæt Laundry Additive 
sammen med dit almindelige vaskemiddel for at fjerne lugten fra 
dit vasketøj. For de bedste resultater bruges varmt vand. Må ikke 
bruges sammen med blegemiddel eller eddike. Hold dunken luk-
ket, når den ikke bruges, for at opretholde produktets effektivitet.

Ved frontbetjente vaskemaskiner tilsættes additivet sammen med 
dit vaskemiddel i skuffen til vaskemidlet. Anvend duftneutralt va-
skemiddel for bedste resultat.

Ved topbetjente vaskemaskiner gælder samme fremgangsmåde  
som ved frontbetjente.

Vasketøj OdorKlenz

Husholdningsmaskiner

4-6 kg 60-70 ml

8-10 kg 120-140 ml

Industrimaskiner

20 kg 240 ml

25 kg 300 ml

30 kg 360 ml

Sikker til brug på bomuld, delikat lingeri, nylon, polyester, span-
dex, vaskbare blonder, vaskbar rayon, vaskbar uld, og alle andre 
vaskbare tekstiler.

Ikke beregnet til brug sammen med blegemidler eller på tøj, der 
kun må renses kemisk, læder, satin, silke eller ruskind.

Produktet er sikkert for miljøet. Fremstillet af patenterede materia-
ler. Sikkert at bruge i alle typer vaskemaskiner.

For at Laundry Additive-produkterne helt grundlæggende skal virke 
bedst, skal de bringes i kontakt med den problematiske lugtkilde.

Her kommer ekstra forslag og tips, der kan bruges for at fremme 
kontakten mellem produktet og den problematiske lugt/kemiske 
kilde under tøjvasken.

GØR FØLGENDE:

•  Brug vaskeprogrammer med normal rotation (uld-/skånevask 
har f.eks. nedsat rotation).

• Varmt vand i stedet for koldt vand. Ideelt ved 30-90°C.

• Ekstra skylning efter endt vaskecyklus.

•  Hvis din vaskemaskine fordeler vaskemiddel på bestemte tids-
punkter under vasken, skal du sikre dig, at Laundry Additive for-
deles under hovedvasken, IKKE under forvasken eller den sidste 
skylning.

UNDGÅ AT BRUGE:

•  Programmer med forvask eller forudgående skylning.  
 Undgå at bruge programmer med forvask eller forudgående skyl-
ning. Hvis din maskine har disse programtyper, og du har kom-
met additivet i vaskemaskinen, vil det sandsynligvis blive fjernet 
fra vasken, før det har haft tid til at interagere med lugtkilden.

•  Hvis Laundry Additivet er foldet ind i tekstiler. 
Undgå situationer, hvor additivet ikke kan bevæge sig frit rundt 
i vasken. Da additivet ikke opfører sig som et vaskemiddel, skal 
det kunne bevæge sig frit inde i vaskemaskinen, for at komme i 
kontakt med den problematiske lugtkilde.

•  Overfyldte vaske.  
Overfyldning af vaskemaskinen gør det svært for additivet at 
arbejde rigtigt. Mængden af snavs kan være for højt i forhold til 
til den anbefalede dosering, og additivet er måske ikke i stand 
til at komme fuldstændigt i kontakt med samtlige lugtkilder.

•  Må ikke bruges sammen med blegemiddel, eddike eller  
andre tilsætningsstoffer.

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL TØJVASK 
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IBLØDSÆTNING - ANBEFALES VED SÆRLIGT GENSTRIDIGE LUGTE
I visse tilfælde er det en fordel at lægge tøj/tekstiler i blød inden 
de skal vaskes. Det kan være en effektiv måde at fjerne nogle af 
de mest genstridige lugte på, men reducerer også de forurenende 
stoffer, der trænger ind i din vaskemaskine.

Her er vores anbefalinger til at foretage en iblødsætning, før va-
sketøjet vaskes i vaskemaskinen:

•  Vælg en vasketøjsbalje eller beholder, der let kan rumme det 
tøj, du gerne vil lægge i blød i Laundry Additive (vasketøjet skal 
kunne flyde frit).  

•  Fyld beholderen med rigeligt varmt vand, så det dækker det tøj, 
der skal vaskes. (Læg ikke tøjet i endnu).  

•  Tilsæt derefter Laundry Additive (60-120 ml). Rør kraftigt rundt 
for at fordele produktet.  

• Læg tøjet der skal iblødsættes ned i beholderen.

•  Lad tøjet ligge i blød i mindst 30 minutter (længere tid øger ef-
fektiviteten). Hvis additivet ser ud til at bundfælle, skal du igen 
røre rundt for at fordele produktet.

•  Efter iblødsætningen tager du tøjet op, lægger det i vaskemaski-
nen og følger dine normale instrukser for tøjvask, som anbefalet 
på dit tøjmærke og i vaskemaskinemanualen. Du behøver ikke 
at vaske med additivet igen.

FOR BEDSTE RESULTAT:

•  Rør indimellem under iblødsætningen for at bidrage til, at pro-
cessen lykkes.

•  Brug varmt vand i stedet for koldt vand i iblødsætningsproces-
sen og i vaskemaskinen.

•  Ekstra skylning i slutningen af vaskemaskinens cyklus.

UNDGÅ FØLGENDE:

•  Overfyld ikke beholderen til iblødsætning. Overfyldning gør det 
svært for additivet at arbejde rigtigt. Forureningsgraden af duft 
og kemi kan være for højt i forhold til den anbefalede dosering, 
og additivets mineraler kan have svært ved at komme i kontakt 
med samtlige forureningskilder.

•  Må ikke bruges sammen med blegemiddel, eddike eller andre 
additiver. Disse modvirker effektiviteten af vores produkt.

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL TØJVASK 
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Udviklingen af OdorKlenz produkterne blev inspireret af personer 
der lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed, på engelsk "Multiple 
Chemical Sensitivity" også forkortet MCS. 
Personer med MCS er specielt følsomme overfor kemiske forure-
ningskilder i luften og tøjet og udviser symptomer fordi de bliver 
eksponeret for bestemte kemikalier.
Disse symptomer kan have indvirkning på mange kropsfunktioner 
og de mest almindelige symptomer er:

• Hovedpine

• Migræne

•  Kognitiv dysfunktion  
(problemer med tænkning, hukommelse og koncentration)

• Sygelig træthed, udmattelse

• Følelsen af at være syg, influenza-følelse

• Svimmelhed

• Kvalme 

• Hud- og slimhindeproblemer, luftvejsgener, øjengener

• Urinvejsinfektion 

• Symptomer fra mave-tarm-kanalen 

• Ledsmerter m.v. 

• Brystsmerter

En af de største udfordringer for MCS patienter er, at de lever i en 
verden hvor skadelige kemikalier og duftstoffer er at finde overalt. 
Derfor er der brug for effektive metoder til at mindske sympto-
merne og øge livskvaliteten for denne gruppe mennesker. 

TYPER AF KEMIKALIER
OdorKlenz produkterne er effektive mod mange forskellige typer 
af kemikalier, som f.eks.:
Estere, terpener, aromater, aminer, alkoholer, aldehyder, ketoner 
og thioler.

For personer med MCS, er mange kemikalier og stoffer med stærk 
duft de hyppigste udløsere for deres symptomer og inkluderer: 
Parfumer, rengøringsmidler, pesticider, cigaretrøg og mange flere.

OdorKlenz produkterne er designet til at absorbere og neutralisere 
disse typer af kemikalier og duftstoffer samtidig med at produk-
terne ikke frigiver anden kemi som kan udløse nye symptomer. 

Inspireret af personer som lider af MCS, Duft- og kemikalieoverfølsomhed

Forskellen på duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) og allergi
Allergi kan måles ved blodprøve og priktest (huden).

Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) kan ikke måles - man kan kun forholde sig til den enkeltes erfaringer.

Overfølsomhed anvendes om både allergi og kemikalieoverfølsomhed.

BEMÆRK! 
OdorKlenz Laundry Additive absorberer og neutraliserer  
lugt, samt duft- og kemiske stoffer fra dit vasketøj.

Den neutraliserede kemi føres ud i afløbet med  
skyllevandet fra din vaskemaskine.  

Ingen andre produkter på markedet tilbyder  
denne avancerede teknologi. 

OdorKlenz Laundry Additive, bærer Astma-Allergi  
Danmarks allergimærke »Den Blå Krans«.

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL TØJVASK 
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Sikkerhedsdatablad

Udstedelsesdato: 28-06-2017
Version: 01.00 / DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af  selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: OdorKlenz Laundry Liquid 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoff et eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anbefalede anvendelser: Additiv til vaskemaskiner som tilsættes vaskemidlet for absorbering og neutralisering af kemi 

samt lugt- og duftstoffer i tøj/tekstiler.  

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

Ellegårdvej 18
DK-6400 Sønderborg
Danmark 

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):

Aquatic Chronic 3;H412    

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

2.2. Mærkningselementer
H-sætninger: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(H412)

P-sætninger: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.(P101)
Opbevares utilgængeligt for børn.(P102)
Undgå udledning til miljøet.(P273)
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.(P501-A)

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

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

CAS/
EF-nummer

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

w/w% Note

.

.
1314-13-2
215-222-5

Zinkoxid
.

Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
.

<2
.

.

.
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.

.

.

.

1309-48-4
215-171-9
13463-67-7
236-675-5

Magnesiumoxid
.
Titandioxid
.

-
.
-
.

1-5
.
<2
.

13
.
2,13
.

2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer 
og materialer. 
13) Stoffet har en national grænseværdi. 

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: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. 
Søg læge ved fortsat irritation. 

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

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte  og forsinkede
Kan virke let irriterende på hud og øjne.  Indtagelse kan give ubehag. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særl ig 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. 
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan 
dannes. 

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, personl ige værnemidler og nødprocedurer
For ikke-indsatspersonel: Stå i vindsiden/hold afstand til kilden.  Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko.  

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. 

For indsatspersonel: Udover ovenstående:  
Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 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
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7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
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 ev entuel uforenelighed
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, 
lægemidler o.lign. 
Må ikke opbevares sammen med følgende:  Chlorholdige forbindelser. 

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier:
Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger
Magnesiumoxid
Zinkoxid
Titandioxid

6 mg/m3
4 mg/m3
6 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 ved risiko for stænk i øjnene.  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 kemisk e egenskaber
Tilstandsform: Væske 
Farve: Råhvid 
Lugt: Lugtfri 
Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): Ingen data 
pH (koncentrat): Ingen data  
Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data 
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

Ingen data 

Flammepunkt: Ingen data  
Fordampningshastighed: Ingen data 
Antændelighed (fast stof, luftart): Ingen data 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data 
Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data 
Damptryk: Ingen data 
Dampmassefylde: Ingen data 
Relativ massefylde: Ingen data 
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Opløselighed: Ingen data 
Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

Ingen data 

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

9.2. Andre oplysninger
Ingen. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende:  Chlorholdige forbindelser. 
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
Chlorholdige forbindelser. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan 
dannes. 

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. 

1309-48-4: LD50: >5 g/kg
1314-13-2: LD50: >2 g/kg
13463-67-7: LD50: >2 g/kg

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

1314-13-2: LD50: > 5 g/kg
13463-67-7: LD50: > 5 g/kg

Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Hudætsning/-irritation: Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme.  Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt. 

1309-48-4: Ikke irriterende 
1314-13-2: Ikke irriterende 
13463-67-7: Ikke irriterende 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: 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. 
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Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Enkel STOT-eksponering: Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.  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. 

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Testdata foreligger ikke. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Testdata foreligger ikke. 

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: X
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 03 03*  Uorganisk affald 
indeholdende farlige stoffer 

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 -
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14.5. Miljøfarer -

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
-

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

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
Omfattet af:  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og 
rengøringsmidler. 
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og 
materialer nr. 1795/2015. 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for st offet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, su ndhed og miljø
Særlige bestemmelser:

Produktet indeholder Titandioxid, som kun anses for at være kræftfremkaldende i støvformige 
produkter. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 
STOT: Specific Target Organ Toxicity 

Metode til klassificering: Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. 

H-sætninger: H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

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. 

THS/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia T: +45 77 31 10 00,  E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®) 
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