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SERUM 1000 er et specialformuleret produkt, baseret på Hy-
drogenperoxid (H2O2) der bl.a. indeholder overfladeaktive 
stoffer (tensider), som nedsætter overfladespændingen dra-
matisk og dermed effektivt øger Serums befugtningsevne. 
Ved at nedsætte overfladespændingen, er Serum i stand til, via 
kapillar virkning, at trænge ind i revner og sprækker, samt dybt 
ind i træ og andre porøse materialer.
SERUM 1000 reagerer med skimmelsvamp (katalase-enzymer) 
og genererer og frigiver store mængder oxygen. Denne kemiske 
reaktion danner meget kraftigt skum, som koger op og bringer 
organisk snavs (skimmelsvamp) og anden forurening op til over-
fladen fra porøse materialer, således at det senere kan fjernes. 
Denne reaktion sker også med pletter og misfarvninger på træ-
konstruktioner, gipsplader m.v. og vil lysne/blege materialets 
udseende. 
SERUM 1000 bringer alle urenheder op til overfladen, således at 
de kan fjernes vha. en Hepa støvsuger. Efter Hepa-støvsugningen, 
fremtræder overfladerne rene, lyse, fri for skimmelsvamp og an-
den organisk forurening.

Den bedste metode til påføring af SERUM 1000 er vha. airless 
sprøjteteknik. Med denne påføringsmetode opnår man maksimal 
dækning på mindst mulig tid og sparer arbejdstid sammenlignet 
med andre metoder til fjernelse af skimmelsvamp. SERUM 1000 
genererer og/eller efterlader ingen sundhedsskadelige kemika-
lier, beskadiger ikke overflader, som tåler vand og frigiver ingen 
giftige/sundhedsskadelige dampe.

•  Hydrogenperoxidbaseret (H2O2) teknologi/kemi.
•  Fjerner al organisk forurening fra overflader.
•  Oxiderer og eliminerer lugt.
•  Fjerner pletter og bleger/lysner trækonstruktioner.
•  Klorfri.
•   Uskadelig for alle vandresistente overflader.
•  Biologisk nedbrydelig.
•  Serum nedbrydes til vand og oxygen (O2).
•   Skummer kraftigt ved kontakt med organisk  

materiale (bl.a. katalase-enzymer).
•  Får organisk materiale til at "koge op" på overfladen.

SERUM 1000 N
A
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Kraftigt rengøringsmiddel/oxidationsmiddel til fjernelse af svær organisk/
biologisk forurening f.eks. skimmelsvamp i huse og bygninger.

Lift-Off Technology TM

SERUM 1000 reagerer med skimmelsvampen og genererer, samt 
frigiver store mængder oxygen. Denne kemiske reaktion produce-
rer meget kraftigt skum, som koger op og bringer organisk forure-
ning op til overfladen fra porøse materialer. Serum 1000 fjerner 
også pletter og misfarvninger på trækonstruktioner, gipsplader 
m.v. og vil lysne/blege materialets udseende. 

SERUM 1000 bringer alle urenheder op til overfladen, således at 
de kan fjernes vha. en Hepa støvsuger. Efter Hepa-støvsugningen, 
fremtræder overfladerne rene, lyse, fri for skimmelsvamp og an-
den organisk forurening.

Lift-Off Technology TM

Træ

Bio�lm

Svamp

Rødder

Serum 1000
Serum 1000 angriber, 

destruerer og “koger” 

skimmelsvamp, bio�lm 

og rødder op i skummet. 

1
Herefter �ernes al 

organisk/biologisk 

forurening fra over�aden

med HEPA støvsuger.

2

Indhold: 19 liter
Varenr. 5-215DT-05



 Serum Products authorized participant 
& supplier to Extreme Makeover

5 liter plastbeholder, transparent med bærerem, som 
letter arbejdet.

Desinfektion efter vand- og kloakskader m.v. i 
private hjem og virksomheder skal tages alvorligt.

Serum 1000 sprøjten sikrer dig et 100% perfekt 
resultat hver gang!
 
En sprøjte kun til Serum 1000 sikrer, at brugeren 
ikke blander andre kemikalier i sprøjten.

Fås også i 1,25 liter.

Serum 1000 sprøjte 
51-6200000-S Serum 1000 5 l / 51-6150000-S Serum 1000 1,25 l  /3 bar

Creator : DragonArt
dragonartz.wordpress.com

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

Det rigtige 
værktøj 

betyder alt!
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BRUGSVEJLEDNING
Læs den for opgaven relevante procedure, før produktet tages 
i brug. Bær relevante personlige værnemidler, når der arbejdes 
med produktet. Sprøjt en generøs mængde SERUM 1000 på det 
område, der skal rengøres. Lad sidde et par minutter, inden du 
fortsætter. Afhængig af forureningsgrad, bearbejdes overfl aden 
med en børste for at sikre den nødvendige penetrering af væ-
sken. Lad igen SERUM 1000 sidde et par minutter for at virke. 
Når farven på pletten fortoner sig, påføres SERUM 1000 igen. 
Efterhånden som produktet virker, frigøres oxygen og produktet 
bliver mindre effektivt. Fornyet påføring hjælper med at gen-
skabe blege- og rengøringseffekten. Efter rengøringen, støvsuges 
overfl aderne med HEPA støvsuger. Ved støvsugningen fjernes al 
forurening, som er kogt op fra overfl aden.

IKKE BENYTTET VÆSKE MÅ IKKE RETURNERES 
TIL DEN ORIGINALE BEHOLDER.

DÆKKEEVNE
På ikke-porøse overfl ader op til 25 m2 pr. liter og på porøse over-
fl ader ned til 8 m2. pr. liter, afhængig af forureningsgrad og po-
røsitet.

Serum anvendes koncentreret. 
PH-værdi koncentrat: 3,5. 
 
FORHOLDSREGLER
Undgå hudkontakt. Må ikke indtages. Opbevares utilgængeligt for 
børn. Når produktet ikke er i brug skal beholderen holdes tæt 
lukket. Opbevar beholderne i kølige, tørre områder. Opbevares 
ved temperaturer under 38°C. Undgå udslip til kloak og vandløb. 
Genbrug ikke den tomme beholder. Ubenyttet materiale må ikke 
fyldes tilbage til den originale beholder. Personlige værnemid-
ler: anvend fuld ansigtsskærm med fi lter, fuld beskyttelsesdragt 
med afdækning af hoved og fødder, kemikalieresistente hand-
sker og støvler, dragt og handsker tapes fast ved håndleddet for 
at undgå utilsigtet eksponering med produktet. Udskift fi ltre iht. 
producentens anbefalinger. Beskyttelsesdragten kasseres efter 
brug. GENBRUG IKKE BESKYTTELSESDRAGTEN. Vi henviser i øvrigt 
til produktets fareidentifi kation, samt sikkerhedsdatabladet for 
Serum 1000.

FORSENDELSESINSTRUKTION 
HYDROGEN PEROXID, VANDIG OPLØSNING (med min. 8% men 
max. 20% hydrogen peroxid, 5.1, UN-2984, PG III.

Serum 1000 – ikke kun til skimmel
Serum 1000 blev specialdesignet til effektiv afrensning og oxi-
dation af skimmelsvamp, men på grund af de unikke produkt-
egenskaber kan Serum 1000 med stor succes indsættes ved andre 
svære rengøringsopgaver, hvor Serum 1000 på suveræn vis vil 
rense og oxidere organisk forurening og samtidig eliminere alle 
lugtgener.

Eksempler: 
-  Svær biologisk forurening ved kloakskader o.lign.
-   Svær biologisk forurening ved ligfund m.v. (ligvæsker).
-  Rengøring på gerningssteder f.eks. blod.
-  Lugtskader – Serum 1000 

oxiderer permanent restlugt fra røg- og sodskader.
- Lugtskader efter katteurin m.v. 
-  Generel afrensning og oxidation af svær 

biologisk/organisk forurening.
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1.  MANGLENDE TØRRING/AFFUGTNING. 
  Hvis fugtindholdet i materialerne/overfladen ligger meget højere end 15% relativ luftfugtighed, vil Serum 1000 ikke kunne 

penetrere ned i overfladen og få kontakt med svamperødder (Hyfer). Der vil hermed opstå en mulighed for genvækst.

2. UTILSTRÆKKELIG HEPA-STØVSUGNING.
   Hver cm2 skal støvsuges med en effektiv børste.  

3. UTILSTRÆKKELIG INDDÆMNING AF SKADESTEDET.
   Ved skimmelsvampsanering er det vigtigt at afskærme arbejdsområdet, for at undgå unødvendig kontaminering af allerede 

rengjorte overflader.

4. PÅFØRINGSPROCEDURE IKKE FULGT. 
  Det vil i mange tilfælde betyde, at man ikke har gentaget påføringen af Serum 1000 på de områder, der skummede.  

Én misforståelse omkring Serum 1000 er, at "mere er bedre". Man påfører Serum 1000 meget generøst én gang og  
fortsætter herefter. Problemet er, at uanset om man bruger lidt eller meget, vil produktet omdannes til vand og ilt i  
løbet af 20 minutter. Det er derfor, vi i vores procedure foreskriver flere lag. Man skal OGSÅ behandle HVER eneste cm2  
i inddæmmede områder (hvilket muligvis heller ikke sker) og derefter igen sprøjte de områder, der skummede.

SERUM 1000 N
A

C

De FIRE eneste årsager til at mikrobielle prøveudtagninger (eksempelvis Mycometer,  
aftryksplader, BioDetect) ikke godkendes ved arbejde med Serum 1000 er:
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1. Inddæm arbejdsområdet (eksempelvis opsætning af Zipwall).

2. Foretag test på angrebne områder.

3. Lad overfladen tørre ned til under 15% fugtindhold.

4.  Fej og støvsug området med industristøvsuger for at fjerne byggeaffald m.v. (HEPA STØVSUGNING ER IKKE NØDVENDIG).

5. Påfør Serum 1000 på ALLE overflader i det inddæmmede område.

6.  Skrub områder med kraftig skumdannelse, kraftig misfarvning/pletter eller svær skimmelvækst,  
derefter påføres Serum 1000 påny.

7.  Vent MINDST 20 minutter og påfør derefter igen Serum 1000 på de områder, der skummede under trin 5  
(gentag til det ikke længere skummer).

8.  Når alle områder er holdt op med at skumme, ventes indtil overfladerne er tørre.  
Opsæt evt. affugter for at fremskynde tørringen af området.

9.  Når området er tørt, HEPA støvsuges HVER cm2 meget grundigt inden for det inddæmmede område.

10. Påfør evt. Serum 2000, Concrobium eller et produkt fra Fosters.

11. Tænd for HEPA-luftrenserne og udfør mikrobielle prøveudtagninger.

Følges denne procedure, kan enhver bolig eller krybekælder saneres fra dag til dag af blot to teknikere.

SERUM 1000 N
A
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Sådan anvendes Serum 1000 i forbindelse med skimmelsvampsanering.
For at sikre et korrekt udført arbejde, er det vigtigt at følge denne enkle  
påføringsprocedure:

Lift-Off Technology TM
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BILLEDER AF UBEHANDLET TRÆ OG TRÆ BEHANDLET MED SERUM 1000 ACCELERATOR

PALLE NR. 1
FØR

PALLE NR. 1
Efter behandling af den nederste halvdel 

med accelereret SERUM 1000
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BESKRIVELSE
Serum 1000 Accelerator er et specielt formuleret additiv, som 
markant fremskynder Serum 1000’s evne til at afrense og blege. 
Serum 1000 har i mange år ydet en fejlfri indsats ved afrensning/
blegning af skimmel og anden svær biologisk/organisk forure-
ning. Serum 1000 Accelerator er formuleret til at få Serum 1000 til 
at genere millioner af hydroxylradikaler, der fremmer den afren-
sende og blegende effekt specielt på genstridige sorte skimmel-
pletter. Med den super effektive Serum 1000 Accelerator kan man 
nu ekstremt hurtigt fjerne skimmelsvamp/organisk forurening og 
samtidig være sikker på, at al misfarvning og pletter forsvinder, 
hvilket resulterer i optisk fl otte og skimmelfrie overfl ader. 

BRUGSANVISNING - 5 LITER SERUM 1000 TRYKSPRØJTE
Hæld 5 liter Serum 1000 i Serumsprøjten. Tilsæt 120 ml Serum 
1000 Accelerator ved hjælp af Pro-Blend fl askedosering, når du er 
parat til at afrense. Skru pumpen i omgående. Ryst ikke sprøjten. 
Påbegynd straks behandlingen. 

BRUGSANVISNING - 1,25 LITER SERUM 1000 TRYKSPRØJTE
Hæld 1 liter Serum 1000 i Serumsprøjten. Tilsæt 24 ml Serum 
1000 Accelerator ved hjælp af Pro-Blend fl askedosering, når du er 
parat til at afrense. Skru pumpen i omgående. Ryst ikke sprøjten. 
Påbegynd straks behandlingen. 

BRUGSANVISNING - AIRLESSPRØJTE
Tilsæt hele indholdet af Serum 1000 Accelerator fl asken (443 ml)
 i 19 liter dunken. Må IKKE rystes. Placer slangen fra din Airless 
sprøjte i dunken med den netop opblandede Serum 1000 og start 
behandlingen omgående. 

GENERELT FOR ALLE PÅFØRINGSMETODER
Sprøjt den aktiverede Serum 1000 på alle kontaminerede overfl a-
der som normalt. Bearbejd områder med kraftig, synlig skimmel 
eller kraftige mørke pletter med en stiv børste, mens blandin-
gen sprøjtes på disse områder. Du vil se kraftig skumdannelse 
fra overfl ader med levende organismer. Sprøjt på de skummende 
områder igen efter 10 minutter. Dannes der intet skum, er om-
rådet renset. Skummer det stadig, påføres den aktiverede Serum 
1000 blanding endnu engang, indtil skumningen stopper. Vent 
mindst 1 time til overfl aderne er tørre og HEPA støvsug alle over-
fl ader i det kontaminerede område grundigt.

FORBRUG
1 Flaske Serum 1000 Accelerator (443 ml) rækker til 1 dunk Se-
rum 1000 (19 liter). Hvis der skal anvendes mindre end 19 liter, 
bruges 24 ml Accelerator pr. liter Serum 1000. Det er vigtigt ikke 
at overskride doseringen, da Serum 1000 ellers vil skumme eks-
tremt kraftigt. Brug derfor kun 24 ml Accelerator pr. liter Serum 
1000. Brug den medfølgende Pro-Blend fl askedosering for nem 
og korrekt dosering.

HOLDBARHED
Serum 1000 tilsat Accelerator har en holdbarhed på ca. 1-1,5 dag. 
Den aktiverede Serum 1000 har en pH-værdi på 9 (Serum 1000 
har en pH-værdi på 3,2). De eneste biprodukter af Serum 1000 
Accelerator er vand, oxygen og kaliumacetat (et fødevaretilsæt-
ningsstof).

VIGTIGT!
Hvis der efter endt brug befi nder sig en rest af aktiveret Serum 
1000 i beholderen, så undlad at skrue låget helt fast således at 
den ilt som opstår ved at aktivere Serum 1000 med Accelratoren 
kan ventileres gennem skruelåget.

Tilføjes mere Accelerator end foreskrevet, vil opløsningen over-
reagere og begynde at skumme ud af beholderen. Hvis dette sker 
i en lukket beholder, som f.eks. en pumpesprøjte, fjernes pumpen 
straks fra beholderen, så trykket ikke opbygges til det punkt, hvor 
beholderen lider overlast.

Indeholder kaliumhydroxid. Brug kemikaliebestandige handsker 
og øjenbeskyttelse ved håndtering og ophældning af dette pro-
dukt.

Varenummer: 5-215Dt-06
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Sikkerhedsdatablad

Revision: 07-11-2011
Erstatter: 14-06-2011
Version: 03.00/DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Serum 1000

PR-nummer: 2266970

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Kraftigt rengøringsmiddel til fjernelse af svær organisk/biologisk  forurening  f.eks. 
skimmelsvamp i huse og bygninger, rengøring efter kloakskader og ligfund m.v.  

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

Ellegårdvej 18 
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

DPD-klassificering: Xn;R22 Xi;R41

CLP-klassificering: Eye Dam. 1;H318   Acute tox. 4; H302                                                      

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Forårsager alvorlig øjenskade. Farlig ved indtagelse.                  

2.2. Mærkningselementer

Signalord: Fare

Indeholder: Hydrogenperoxidopløsning 10-25%

H-sætninger: Forårsager alvorlig øjenskade. 
Farlig ved indtagelse. 

P-sætninger: Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen. 
Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. 

2.3. Andre farer
Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget.  
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PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Registrerings-
nummer

CAS/
EF-nummer

Stof DSD-klassificering/
CLP-klassificering

w/w% Note

.

.

.

.

.

7722-84-1
231-765-0
.
64-19-7
200-580-7

Hydrogenperoxidopløsning
.
.
Eddikesyre
.

R5 O;R8 Xn;R20/22 C;R35
Ox. Liq. 1;H271 Acute Tox. 4;H332
Acute Tox. 4;H302 Skin Corr. 1A;H314
R10 C;R35
Flam. Liq. 3;H226 Skin Corr. 1A;H314

10-25
.
.
0,1-1
.

.

.

.
1
.

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Øvrige oplysninger: I henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler: 
Under 5%:  nonioniske overfladeaktive stoffer 
15% eller derover, men under 30%:  iltbaserede blegemidler 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

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

Hud: Fjern forurenet tøj.  Vask huden med vand.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og 
søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. 

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

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Farlig ved indtagelse.  Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i 
øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.  Kan virke irriterende på huden - kan 
medføre rødme.  Indånding af sprøjtetåger kan virke irriterende på de øvre luftveje. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
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.  Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og 
røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. 

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.  Brug handsker.  Brug beskyttelsesbriller eller 

ansigtsskærm.  Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter B. 

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

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. 

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. 
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller 
lokaludsugning).  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.  Opbevares frostfrit.  Opbevares ved temperaturer under 50°C. 

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:
Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger
Hydrogenperoxidopløsning
Eddikesyre

1 ppm 1,4 mg/m3
10 ppm 25 mg/m3

-
E

Retsgrundlag: At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer. 

Anmærkninger: E: Betyder at stoffet har en EF-grænseværdi

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

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til 
eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor.  Se endvidere punkt 7.1. 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  Øjenværn skal følge EN 166 

Personlige værnemidler, 
beskyttelse af hud:

Brug beskyttelseshandsker af nitril- eller neoprengummi.  Handsker skal følge EN 374.  
Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. 

Personlige værnemidler, 
åndedrætsværn:

Ved utilstrækkelig ventilation, og ved dannelse af aerosoltåger, skal der anvendes 
åndedrætsværn med filter B.  Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 
136/140/145. 

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: Klar 
Lugt: Ingen data 
Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): 4,5 (1%) 
pH (koncentrat): 3,5  
Smeltepunkt/frysepunkt: -14°C 
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

218°C 

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: 1,05 
Opløselighed: Blandbar med vand 
Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

Ingen data 

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

9.2. Andre oplysninger
Indhold af tørstof: 18,2%

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Produktet er oxiderende. 

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Produktet er ikke brandbart, men ved opvarmning frigives ilt, som nærer en brand. 

10.4. Forhold, der skal undgås
Undgå ukontrolleret opvarmning eller sollys. 

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: Farlig ved indtagelse.  Testdata foreligger ikke. 

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

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

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

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kan fremkalde dybe ætsninger, smerter, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig 
øjenskade med synstab. 

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 sprøjtetåger 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

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Testdata foreligger ikke. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet har lavt bioakkumuleringspotentiale. 
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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: O
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 09 03  Peroxider, f.eks. 
hydrogenperoxid 

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
ADR/RID

14.1. UN-nummer 2984 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

HYDROGENPEROXID, VANDIG OPLØSNING

14.3. Transportfareklasse(r) 5.1

14.4. Emballagegrupper III

Farenummer

Tunnelrestriktionskode: E

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

ADN

14.1. UN-nummer 2984

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r) 5.1

14.4. Emballagegrupper III

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ). 

Miljøfare i tankskibe: Ikke relevant. 

IMDG

14.1. UN-nummer 2984

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r) 5.1

14.4. Emballagegrupper III

14.5. Miljøfarer Produktet er ikke Marine Pollutant (MP). 



  6 / 6

IMDG Code segregation group: -

ICAO/IATA

14.1. UN-nummer 2984

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 
(UN proper shipping name)

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r) 5.1

14.4. Emballagegrupper III

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen. 

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

Ikke relevant. 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
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:

2, 3, 4, 11, 14, 16.

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

Metode til klassificering:

R-sætninger: R10 Brandfarlig. 
R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. 
R35 Alvorlig ætsningsfare. 
R5 Eksplosionsfarlig ved opvarmning. 
R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. 

H-sætninger: H226 Brandfarlig væske og damp. 
H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende. 
H302 Farlig ved indtagelse. 
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
H332 Farlig ved indånding.

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

LFJ/ 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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