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Nytt banebrytende, NanoActive, miljø- og brukervennlig additiv til klesvask.  
Fjerner sterk organisk lukt samt duft- og kjemiske stoffer ved å absorbere og  

nøytralisere disse. OdorKlenz Laundry-additivet er fritt for parfymestoffer og gir  
luktnøytrale resultater. Produkter med Den Blå Krans fra Astma-Allergi Danmark har  

gjennomgått en risikovurdering og er din trygghet for minimal risiko for allergi. 

ODORKLENZ
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TEKNOLOGI SOM FJERNER LUKT OG KJEMIKALIER I KLESVASK - 
HVORDAN VIRKER ODORKLENZ?
Fjerning av forurensende kjemikalier og lukter er et viktig område 
som har betydelig innvirkning på menneskers helse og livskvalitet. 
Vanlige produkter til fjerning av lukt benytter en rekke forskjellige 
metoder, blant annet: karbon, absorberingsmidler, enzymer, duft-
stoffer, talkum, natriumkarbonat mv. som har som formål å forsøke 
å dempe eller maskere lukten.

Mange metoder har bare begrenset virkning og har ofte ingen 
evne til ekte luktfjerning og nøytralisering. Ofte kan de kjemiske 
kildene til forurensningen frigis tilbake til miljø og mennesker, og 
det er en vesentlig mangel ved mange av de vanligste luktbehand-
lingsproduktene.

Stoffene i OdorKlenz® er miljøsikre og giftfrie nanokrystallinske 
metalloksider som er vitenskapelig beskrevet som svært effektive 
"destruktive absorberende kjemikalier." Når disse stoffene kom-
mer i kontakt med skadelige luktfremkallende kjemiske stoffer, 
fanger metalloksidenes aktive punkter først opp kjemikaliet, der-
etter starter nøytraliseringsprosessen. 

Denne spesielle virkemåten er nødvendig for de mange typene 
med luktende kjemikalier som har en rekke forskjellige funksjo-
nelle grupper. Metalloksidets økte overflateareal, dets unike struk-
tur og ytre form, dets høye kjemiske reaktivitet og funksjonelle 
porøsitet bidrar alt sammen til den økte kjemiske absorberingen 
og de luktnøytraliserende egenskapene.

Lukt koster penger
Nettopp lukter og kjemi etter brannskader mv. kan være en ek-
stra stor utfordring å fjerne og nøytralisere, og det kastes hvert år 
klær og tekstiler for enorme verdier som forsikringsbransjen må 
erstatte.

Flere forsikringskunder lider av allergi  
og overfølsomhet overfor kjemikalier
I tillegg stiger antallet personer med duftallergier og overfølsom-
het overfor kjemikalier, noe som også er en utfordring for ska-
deservicebransjen, fordi vanlige vaskemidler og skyllemidler som 
inneholder duftstoffer, i stigende grad ikke lenger aksepteres til 
klesvask av forsikringskunder, og dermed er det ikke så mange 
muligheter til å komme disse luktene, samt duft- og kjemiske stof-
fer til livs.

OdorKlenz Laundry Additive endrer dette!
Takket være ny teknologi kan man nå fjerne lukter samt duft- og 
kjemiske stoffer ved en effektiv absorbering og ekte nøytralise-
ring. Der er snakk om en reell fjerning av disse mange skadelige 
stoffene, og det betyr at personer med allergier og overfølsomhet 
overfor kjemikalier kan føle seg helt trygge når de får tøy i retur 
fra skadeservicebransjen.

HVA KAN ODORKLENZ GJØRE FOR DEG?
OdorKlenz Laundry Additive til klesvask er ikke et vaskemiddel, 
men et sikkert og effektivt additiv som fjerner sterke lukter i vas-
ketøyet som typiske vaskemidler ikke kan fjerne.

OdorKlenz Laundry Additive er ideelt for personer med kontakt- 
allergi, personer som lider av duft og kjemisk følsomhet (MCS), 
idrettsutøvere, sykehus, sykehjem, institusjoner, hoteller, restau-
ranter, næringsmiddelindustri, brannmenn, mekanikere, jegere, 
bønder og soldater til bruk i forbindelse med gjenstridige lukter 
som stammer fra urin, avføring, svette, oppkast, mados, brann, 
røyk, dyr, matlaging etc. Teknologien nøytraliserer lukter i stedet 
for å maskere dem med duftstoffer, slik som er tilfellet med mange 
vaskemidler og andre additiver, og det gjør produktet ideelt for 
personer som er følsomme over for kjemi og duftstoffer.

Odorklenz Laundry Additive er en enkel metode til sikker og rask 
fjerning av lukt- og duftstoffer for alle tekstiler som kan vaskes i 
vaskemaskin. Produktet hverken bleker eller misfarger, og kanskje 

enda viktigere, inneholder ikke produktet noen luktmaskerende 
midler eller ytterligere duftstoffer - klesvasken din blir rett og 
slett kemi- og luktfri.

Fjerning av mugglukt i tøy var engang en vanskelig oppgave, men 
nå kan du på en sikker måte fjerne muggen lukt i klær og sengetøy 
uten bruk av sterke kjemikalier eller maskerende dufter. Tøy som 
har ligget i vaskemaskinen natten over og som ofte ender i søle-
kassen, kan nå reddes ved at du vasker det sammen med en dose 
OdorKlenz Laundry Additive.
OdorKlenz Laundry Additive til klesvask fjerner de sjenerende luk-
tene og får tøyet til å dufte rent og luktfritt. På neste side finner 
du noen av de luktene som OdorKlenz Laundry Additive til klesvask 
kan nøytralisere og fjerne fra dine tekstiler.
OdorKlenz Laundry Additive fås i flytende form. Sikker til bruk på 
bomull, delikat undertøy, nylon, polyester, spandex, vaskbare blon-
der, vaskbar rayon, vaskbar ull, og alle andre vaskbare tekstiler. 
Produktet bør ikke brukes i kombinasjon med blekemiddel eller 
eddik, fordi dette vil begrense den totale effektiviteten.

PERFEKT TIL KLESVASK I SKADESERVICEBRANSJEN
Skadeservicebransjen vasker ofte tøy for forsikrings-
selskapenes kunder etter brann- og vannskader m.v.

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL KLESVASK

L U K T F J E R N E R

P A R F Y M E F R I

U N I K  T E K N O L O G I



4

Odorklenz Laundry Additive

ODORKLENZ

HVILKE AKTIVE STOFFER INNEHOLDER ODORKLENZ?
OdorKlenz®-produkter inneholder en blanding av miljøvennlige 
metalloksider inkl. magnesiumoksid (MgO), magnesiumhydroksid 
(Mg(OH)2), sinkoksid (ZnO) og titandioksid (TiO2).

OdorKlenz’ unike fremstillingsprosess resulterer i stoffer som har ev-
nen til å nøytralisere et bredt spektrum av kjemikalier, men har sam-
tidig de miljø- og brukervennlige egenskapene som kjennetegner 
mineralene som finnes i bakken.

Disse produktene er allsidige og pålitelige til fjerning av gjenstridige 
lukter og kjemi, og er samtidig sikre overfor mennesker og kjæledyr 
når de brukes i hjemmet.

Listen ovenfor beskriver en rekke vanlige lukter som kan nøytraliseres ved hjelp av OdorKlenz klesvaskteknologi; metoden er ikke 
begrenset til disse luktene og kan nøytralisere et bredt spekter av kjemi og lukt av forskjellig opprinnelse.

BRUKSOMRÅDER - ODORKLENZ FJERNER:

Lukt i -/tekstiler etter brann- og røykskader generelt
Lukt i klær/tekstiler etter tørrkoking, tørrsteking, proteinbrann (lukten av brent mat)
Lukt i klær/tekstiler etter brann med syntetiske materialer
Lukt av matos i klær/tekstiler
Lukt av tobakkslukt i klær/tekstiler
Lukt av kloakkvann, avføring i klær/tekstiler
Lukt av mugg og muggsopp i klær/tekstiler  
Lukt av urin i klær/sengetøy
Diesel og bensinlukt i klær
Parfymeduft i klær
Svette og kroppslukt i klær
Dyrelukt i klær etter kjæledyr, gris, mink osv.
Lukt av borthengte klær eller møllkuler
Lukten av kjemiske stoffer i klær
Mugglukt i klær som har vært etterlatt i vaskemaskinen i lengere tid

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL KLESVASK
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HVA BETYR NANOACTIVE®?
OdorKlenz®produktene benytter en teknologi kalt Nano-Active® 
som gjør produktene svært effektive til kjemisk nøytralisering og 
luktfjerning. Innholdsstoffene er likevel IKKE nanopartikler.

Uttrykket "nano" kan bety mange forskjellige ting og kan benyttes 
innen mange områder som f.eks. vitenskap, teknologi og forskning. 
Generelt refereres det til teknologier som beskjeftiger seg med 
spesielle egenskaper ved ting eller stoffer som er dimensjonert 
under 100 nm i 2 eller 3 dimensjoner, og i takt med at stoffene 
blir mindre, oppstår det en rekke forskjellige, markante fysiske og 
kjemiske fenomener. Et eksempel er at etter hvert som størrelsen 
på de aktive stoffene forminskes, vil de kjemiske reaksjonene eller 
den kinetiske energien typisk forbedres. Når det gjelder luktnøy-
tralisering betyr dette en raskere og mer fullstendig fjerning av 
lukten. Det er samtidig en ulempe at etter hvert som stoffene blir 
mindre i størrelse, kan de potensielt utgjøre et sikkerhetsproblem 
som følge av partiklenes mikroskopiske størrelser.

Det som gjør NanoActive-teknologien spesiell er at vi drar  
fordel av en mer effektiv kjemisk nøytralisering uten å måtte 
bekymre oss om små nanopartikler. Våre partikler er rent fak-
tisk mange gange større enn nanopartikler.

Du lurer kanskje på hvordan vi oppnår dette? 
OdorKlenz har en patentert prosess hvor man produserer metallok-
sider (ufarlige jordmineraler). En prosess som markant øker disse 
oksidenes anvendbare overflateareal og porevolum. Disse øknin-
gene gjør det mulig å utnytte det komplette materialevolum til 
kjemisk nøytralisering og ikke bare til den utvendige overflaten. Vi 
får aktiviteten fra nanostoffene uten at de er nanopartikler.
 

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL KLESVASK
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BRUKSANVISNING - ANBEFALTE FREMGANGSMÅTER
Med så mange forskjellige typer vaskemaskiner og innstillingsmu-
ligheter man har i forbindelse med klesvask, har vi utarbeidet en 
veiledning og noen tips om hvordan du sikrer deg at produktet 
fungere som forventet.

OdorKlenz Laundry Additive fjerner lukt, samt duft og kjemiske 
stoffer fra tekstilene dine – men er ikke et vaskemiddel. Du bør 
derfor bruke den med vanlig vaskemiddel, noe som sikrer at flek-
ker og synlig smuss fjernes fra tøyet.

Vennligst les alle produktveiledninger og følg dem så godt som 
mulig. Veiledningene følger her:

Flytende versjon:
Tilsett Laundry Additive sammen med det vanlige vaskemiddelet 
for å fjerne lukten fra vasketøyet. Best resultat oppnås ved bruk 
av varmt vann. Må ikke brukes sammen med blekemiddel eller 
eddik. Hold dunken lukket når den ikke er i bruk, for ikke å svekke 
produktets effektivitet.

Ved frontbetjente vaskemaskiner tilsettes additivet sammen med 
vaskemiddelet i skuffen for vaskemidlet.

Ved toppbetjente vaskemaskiner gjelder samme fremgangsmåte 
som for frontbetjente.

Vasketøy OdorKlenz

Vaskemaskin (Husholdning)

4-6 kg 60-70 ml

8-10 kg 120-140 ml

Vaskemaskin (Industriell)

20 kg 240 ml

25 kg 300 ml

30 kg 360 ml

Sikker til bruk på bomull, delikat undertøy, nylon, polyester, span-
dex, vaskbare blonder, vaskbar rayon, vaskbar ull, og alle andre 
vaskbare tekstiler.

Ikke beregnet til bruk sammen med blekemidler eller på tøy som 
bare kan renses kjemisk, skinn, sateng, silke eller ruskinn.

Produktet er trygt for miljøet. Fremstilt av patenterte stoffer. Sik-
kert å bruke i alle typer vaskemaskiner.

For best virkning med Laundry Additive-produktene må de komme 
i kontakt med den problematiske luktkilden.

Her kommer ekstra forslag og tips som kan brukes for å fremme 
kontakten mellom produktet og den problematiske kilden til lukt/
kjemiske kilde under klesvasken.

GJØR FØLGENDE:

•  Bruk vaskeprogrammer med normal rotasjon (ull/skånsom vask 
har redusert rotasjon).

• Varmt vann i stedet for kaldt vann. Ideelt ved 30-90°C.

• Ekstra skylling etter endt vaskesyklus.

•  Hvis din vaskemaskin fordeler vaskemiddel på bestemte tids-
punkter under vasken, må du forsikre deg om at Laundry Additi-
ve fordeles under hovedvasken, IKKE under forvasken eller den 
siste skyllingen.

UNNGÅ Å BRUKE:

•  Programmer med forvask eller forskylling. 
Unngå å bruke programmer med forvask eller forskylling. Hvis 
din maskin har disse programtypene, og du har hatt vårt pro-
dukt i vaskemaskinen, vil det sannsynligvis bli fjernet fra vasken 
før det har hatt tid til at interagere med luktkilden.

•  Hvis Laundry-additivet er brettet inn i tekstiler. 
Unngå situasjoner hvor additivet ikke kan bevege seg fritt rundt 
i vasken. Fordi produktet ikke oppfører seg som et vaskemiddel, 
må det kunne bevege seg fritt inni vaskemaskinen for å komme 
i kontakt med den problematiske luktkilden.

•  Overfylte vasker.  
Overfylling av vaskemaskinen gjør det vanskelig for produktet å 
fungere som det skal.  
Mengden av urenheter kan være for høyt i forhold til den anbe-
falte doseringen, og produktet vil kanskje ikke være i stand til å 
komme godt nok i kontakt med samtlige luktkilder i vasken.

•  Må ikke brukes sammen med blekemiddel, eddik eller 
andre tilsetningsstoffer.

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL KLESVASK
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BLØTLEGGING - ANBEFALES FOR SPESIELT VANSKELIGE LUKTER
I noen tilfeller er det en god ide å bløtlegge klær og andre vaskba-
re gjenstander. Dette kan være effektivt for å bli kvitt noen av de 
mest gjenstridige luktene, men hindrer også at disse forurensede 
stoffene kommer inn i vaske-maskinen.

Her er vår anbefalte fremgangsmåte for bløtlegging før vasketøyet 
kjøres i vaskemaskin:

•  Velg en bøtte eller kar hvor det er god plass til gjenstandene du 
ønsker å bløtlegge i Laundry Additive (vaske-tøyet skal kunne 
flyte fritt).

•  Fyll det tomme karet med nok vann til å dekke vaske-tøyet helt 
(Ikke legg klærne i ennå).  

•  Ha deretter i flytende Laundry Additive (60-120 ml). Rør om for 
å løse opp produktet.

• Ha i vasketøyet du ønsker å bløtlegge.

•  La vasketøyet ligge i bløt i minst 30 minutter (lengere tid øker 
effekten). Hvis det virker som om dditivet har sunket til bunns, 
rør om for å fordele produktet i vannet igjen.

•  Etter at bløtleggingen er ferdig, tar du opp vasketøyet og legger 
det i vaskemaskinen og vasker det på normal måte i henhold til 
anvisningene på vaskelappene på tøyet. Du trenger ikke å vaske 
med OdorKlenz igjen.

FOR BESTE RESULTAT:

•  Rør om under bløtleggingen for å få et mest mulig vellykket 
resultat.

•  Bruk varmt vann fremfor kaldt vann både i bløt-leggingen og i 
vaskemaskinen.

• Ekstra skylling etter at vaskemaskinprogrammet er ferdig.

UNNGÅ DETTE:

•  Ha for mye i bløtleggingkaret. For mye vasketøy i karet gjør det 
vanskelig for additivet å gjøre jobben skikkelig. Nivået av kon-
taminasjonen kan være for høyt for den anbefalte doseringen 
og additivets mineraler kommer kanskje ikke kontakt med alle 
luktkildene. 

•  Må ikke brukes i kombinasjon med blekemiddel, eddik eller an-
dre tilsetningsstoffer. Disse motvirker effekten i vaskemiddelet.

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL KLESVASK
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Utviklingen av OdorKlenz-produktene er inspirert av personer som 
lider av overfølsomhet for dufter og kjemikalier, på engelsk ”Mul-
tiple Chemical Sensitivity” også forkortet MCS.
Personer med MCS er spesielt følsomme overfor kjemiske foru-
rensningskilder i luften og tøyet, og får symptomer fordi de blir 
eksponert for bestemte kjemikalier.
Disse symptomene kan ha innvirkning på mange kroppsfunksjoner 
og de vanligste symptomene er:

• Hodepine

• Migrene

•  Kognitiv dysfunksjon 
(problemer med tenkning, hukommelse og konsentrasjon)

• Sykelig tretthet, utmattelse

• Følelsen av å være syk, influensa-følelse

• Svimmelhet

• Kvalme

• Hud- og slimhinneproblemer, luftveisplager, øyeplager

• Urinveisinfeksjon

• Symptomer fra mage-tarm-kanalen

• Leddsmerter mv.

• Brystsmerter

En av de største utfordringene for MCS-pasienter er at de lever i en 
verden hvor skadelig kjemikalier og dufter er å bli funnet overalt.
Derfor er det behov for effektive metoder or å redusere symp-
tomene og øke livskvaliteten for denne gruppen av mennesker.

TYPER KJEMIKALIER
OdorKlenz-produktene er effektive mot mange forskjellige typer 
kjemikalier som f.eks.:
Estere, terpener, aromater, aminer, alkoholer, aldehyder, ketoner 
og tioler.

For personer med MCS er mange kjemikalier og stoffer med sterk 
duft de hyppigste utløserne av deres symptomer og inkluderer: 
Parfyme, rengjøringsmidler, pesticider, sigarettrøyk og mange flere.

OdorKlenz-produktene er utviklet for å absorbere og nøytralisere 
disse kjemikalietypene og duftstoffer samtidig med at produktene 
ikke frigir annen kjemi som kan utløse nye symptomer.

Forskjellen på multippel kjemisk hypersensitivitet (MCS) og allergi
Allergi kan måles ved blodprøve og prikktest (huden).

Multippel kjemisk hypersensitivitet (MCS) kan ikke måles - man har bare den enkeltes erfaringer å forholde seg til. 

Overfølsomhet brukes om både allergi og multippel kjemisk hypersensitivitet.

Inspirerte av personer som lider av MCS, overfølsomhet for dufter og kjemikalier

MERK!
OdorKlenz Laundry Additive absorberer og  
nøytraliserer lukt, samt duft og kjemi i vasketøyet.

Den nøytraliserte kjemien føres ut i avløpet med  
skyllevannet fra vaskemaskinen.

Ingen andre produkter på markedet tilbyr denne  
avanserte teknologien.

OdorKlenz Laundry Additive er utstyrt med Astma-Allergi 
Danmarks allergimerke »Den Blå Krans«.

ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV TIL KLESVASK
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Sikkerhetsdatablad

Utstedelsesdato: 28-06-2017
Versjon: 01.00 / NOR

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandinge n og av selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: OdorKlenz Laundry Liquid 

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoff et eller stoffblandingen og bruk som det advares mo t
Anbefalt bruk: Additiv for vaskemaskiner som tilsettes til vaskemidlet for absorpsjon og nøytralisering av kjemi 

samt lukt og dufter i kledningen / tekstiler. 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdata bladet
Leverandør: NAC europe ApS

Ellegårdvej 18
DK-6400 Sønderborg
Danmark 

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

1.4. Nødtelefonnummer
+47 22 59 13 00 (Giftinformasjonen) 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandinge n
CLP-klassifisering (Forordning 
(EF) nr. 1272/2008):

Aquatic Chronic 3;H412    

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

Viktigste skadevirkninger: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Kan virke lett irriterende på hud og øyne. 

2.2. Merkingselementer
H-setninger: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.(H412)

P-setninger: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.(P101)
Oppbevares utilgjengelig for barn.(P102)
Unngå utslipp til miljøet.(P273)
Innhold/beholder leveres til et kommunalt gjenvinningsanlegg i henhold til nasjonale og lokale 
bestemmelser.(P501-A)

2.3. Andre farer
Ingen vurdering foretatt for PBT og vPvB. 

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddel er
3.2. Stoffblandinger
Registrerings-
nummer

CAS/
EC-nummer

Stoff CLP-klassifisering (Forordning (EF) nr. 
1272/2008)

w/w% Note
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1314-13-2
215-222-5
1309-48-4
215-171-9
13463-67-7
236-675-5

Sinkoksid
.
Magnesiumoksid
.
Titandioksid
.

Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
.
-
.
-
.

<2
.
1-5
.
<2
.

13
.
13
.
13
.

13) Det er fastsatt en nasjonal yrkeshygienisk grenseverdi for stoffet. 

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Innånding: Oppsøk frisk luft. 

Svelging: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker.  Oppsøk lege ved vedvarende 
ubehag. 

Hud: Fjern forurensede klær.  Vask huden lenge og grundig med vann. 

Øyne: Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis 
symptomene ikke forsvinner. 

Utfyllende opplysninger: Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises. 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både a kutte og forsinkede
Kan virke lett irriterende på hud og øyne.  Svelging kan gi ubehag. 

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesia lbehandling er nødvendig
Symptomatisk behandling.  Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig. 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slukningsmidler Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke.  Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke 

antent lager. 

Uegnede slukningsmidler Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen. 

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffb landingen
Produktet er ikke direkte brennbart. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.  
Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til høye temperaturer, og det kan dannes 
brennbare og giftige gasser. 

5.3. Råd til brannmannskaper
Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding 
av damp og røykgass, oppsøk frisk luft.  Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk 
sammen med kjemisk vernedrakt bare der personlig kontakt (nærkontakt) er sannsynlig. 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig vern eutstyr og nødrutiner
For ikke-innsatspersonell: Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde.  Stopp evt. lekkasjer hvis dette kan gjøres uten risiko.  

Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene. 

For innsatspersonell: I tillegg til ovenstående:  Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 469. 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Større mengder konsentrert søl og rester må ikke tømmes i kloakkavløp. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensin g
Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende materiale og overføres til 
egnede avfallsbeholdere.  Tørk opp mindre utslipp med en klut. 

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se punkt 8 for type verneutstyr.  Se punkt 13 for kassering. 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
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Produktet må brukes på steder med god ventilasjon.  Rennende vann og øyenskyller må være 
tilgjengelige.  Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle  uforeneligheter
Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler 
o.l.  Må ikke oppbevares sammen med følgende:  Klorholdige forbindelser. 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Ingen. 

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse
8.1. Kontrollparametere
Administrative normer:
Innholdsstoff: Administrativ norm Anmerkninger
Magnesiumoksid
Sinkoksid
Titandioksid

- ppm 10 mg/m3
- ppm 5 mg/m3
- ppm 5 mg/m3

-
-
-

Rettsgrunnlag: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt 
smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR 
2011-12-06 nr 1358. Sist endret ved FOR-2014-12-22-1885. 

Målemetoder: Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på 
arbeidsplassen.

8.2. Eksponeringskontroll
Egnede tiltak for 
eksponeringskontroll:

Bruk verneutstyr som angitt nedenfor. 

Personlig verneutstyr, beskyttelse 
av øyne/ansikt:

Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene.  Øyenvern skal samsvare med EN 166. 

Personlig verneutstyr, beskyttelse 
av hud:

Hansker av plast eller gummi anbefales.  Hansker skal samsvare med EN 374. 

Personlig verneutstyr, 
åndedrettsvern:

Ikke påkrevd. 

Miljøeksponeringstiltak: Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes. 

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemi ske egenskaper
Aggregattilstand: Væske 
Farge: Elfenbeinshvit 
Lukt: Luktfri 
Luktterskel: Ingen data 
pH (bruksferdig oppløsning): Ingen data 
pH (konsentrat): Ingen data  
Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data 
Startkokepunkt og 
kokepunktintervall:

Ingen data 

Flammepunkt: Ingen data  
Fordampningshastighet: Ingen data 
Antennelighet (fast stoff, gass): Ingen data 
Øvre/nedre 
antennelighetsgrenseverdier:

Ingen data 

Øvre/nedre 
eksplosjonsgrenseverdier:

Ingen data 

Damptrykk: Ingen data 
Damptetthet: Ingen data 
Relativ tetthet: Ingen data 
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Løselighet: Ingen data 
Fordelingskoeffisient 
n-oktanol/vann:

Ingen data 

Selvantennelsestemperatur: Ingen data 
Nedbrytningstemperatur: Ingen data 
Viskositet: Ingen data 
Eksplosive egenskaper: Ingen data 
Oksidasjonsegenskaper: Ingen data 

9.2. Andre opplysninger
Ingen. 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende:  Klorholdige forbindelser. 
10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger. 

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Ingen kjente. 

10.4. Forhold som skal unngås
Ingen kjente. 

10.5. Uforenlige materialer
Klorholdige forbindelser. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til høye temperaturer, og det kan dannes 
brennbare og giftige gasser. 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Akutt toksisitet - oral: Svelging kan gi ubehag.  Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Basert på tilgjengelige data er 

klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. 

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

Akutt toksisitet - dermal: Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene 
ikke oppfylt. 

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

Akutt toksisitet - innånding: Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 

Hudetsing/-irritasjon: Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme.   Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  
Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. 

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

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 

Kimcellemutagenitet: Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 

Kreftfremkallende egenskaper: Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 
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Skadelig for reproduksjonsevnen: Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 

Enkel STOT-eksponering: Innånding av damp kan virke irriterende på de øvre luftveiene.  Produktet er ikke 
klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 

Gjentatte STOT-eksponeringer: Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 

Skadelig for luftveiene: Produktet er ikke klassifiseringspliktig.  Testdata foreligger ikke. 

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kjente. 

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Testdata foreligger ikke. 

12.3. Bioakkumuleringsevne
Testdata foreligger ikke. 

12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke. 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Ingen vurdering foretatt. 

12.6. Andre skadevirkninger
Ingen kjente. 

AVSNITT 13: Disponering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann.  

Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandling 
af farlig avfall. Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for 
håndtering av farlig avfall.  

EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel 16 03 03*uorganisk avfall som 
inneholder farlige stoffer   

Absorpsjonsmiddel/kluter forurenset med produktet:
EAL-kode: 15 02 02 Absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert 
andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer.  

Urenset emballasje kasseres via lokale systemer for avfallshåndtering. 

AVSNITT 14: Transportopplysninger
Produktet dekkes ikke av reglene for transport av farlig gods.

14.1. FN-nummer - 

14.2. FN-forsendelsesnavn -

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballasjegrupper -

14.5. Miljøfarer -



6 / 6 OdorKlenz Laundry Liquid 

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
-

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARP OL 73/78 og IBC-regelverket
-

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser
Omfattes av:  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om 
vaske- og rengjøringsmidler.  
Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter 
(produktforskriften), FOR 2004-06-01 nr. 922. Sist endret ved FOR-2013-08-21-1015. 

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om s ikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffbla ndingen
Spesielle bestemmelser:

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger
Forklaring av forkortelsene: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  

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

Metode for klassifisering: Beregning på grunnlag av farene ved de kjente bestanddelene. 

H-setninger: H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Utdannelse: Grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet skal være påkrevd. 
 

Utfyllende opplysninger: Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for og gjelder utelukkende dette produktet. Det er 
basert på vår nåværende kunnskap, samt de opplysninger leverandøren har kunnet levere om 
produktet ved utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet overholder gjeldende lovgivning for 
utarbeidelse av sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EF (REACH) med senere endringer. 

MPE/ 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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