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1  IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produkttype : Flydende.

Identifikation af produktet : Vand.

Handelsnavn : Eurol Gedemineraliseerd Water

Anvendelse : Forbrugere. Industriel. Professionel brug.

Anvendelsesområde : Se efter fabrikat bulletin nemlig udførlige oplysninger.

Producent : Eurol B.V.
Energiestraat 12
7442 DA  Nijverdal  NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)

Ansvarlig for markedsføring : Eurol B.V.
Energiestraat 12
7442 DA  Nijverdal  NETHERLANDS
tel: +(31) (0)548 615165 ; fax: +(31) (0) 548 610195
e-mail: r.hilgers@eurol.com (Ruud Hilgers)

Nødtelefon : Se adresse ovenover. (Mandag til fredag: 8:00 - 17:00)

2  FAREIDENTIFIKATION

Klassificeringssystem : Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret
med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

Klassificeringsfare : I henhold til Forberedelse direktiv 1999/45/EF dette produkt er klassificeret som
ikke farligt.

Andre farer :

Sundhedsfarer for mennesker : Ingen.

Fysiske/kemiske farer : Ingen.

Miljømæssige farer : Ingen.

Primær udsættelsesvej : Kontakt med huden og øjnene.

Effekter og symptomer
- Indånding : Ingen.

- Kontakt med hud : Ingen.

- Kontakt med øjne : Ingen.

- Indtagelse : Ingen.

3  SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stof / Materiale : Stof.

Kemisk karakterisering : Vand.

Komponenter : Produktet er ikke farlig.

4  FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

- Indånding : Ingen.

- Hudkontakt : Ingen.

- Øjenkontakt : Ingen.

- Indtagelse : Ingen.
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5  BRANDBEKÆMPELSE

Farlige forbrændingsprodukter : Ingen.
Under brand vil der forekomme farlige dampe.

- Egnede slukningsmedier : Vandtåge. Tørt pulver. Kuldioxid. Skum.

- Uegnede slukningsmedier : Benyt ikke en tæt vandstrøm.

Omkredse ilden : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere.

Særlige brand procedurer : Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand.
Undgå indtrængen af brandslukningsvand i området.

Særligt beskyttelsesudstyr til : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive
brandfolk åndedrætsværn. Brug luftforsynet åndedrætværn.

6  FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige modforholdsregler : Der kræves ikke noges usædvanlig beskyttelse.

Oprensningsmetoder : Større mængder spildt materiale kan tages op med pumpe eller sug. Opsamles
med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel,
universalbindemiddel, savsmuld).

7  HÅNDTERING OG OPBEVARING

Generelt : Håndteres i overensstemnmelse med god industriel hygiejne og
sikkerhedsprocedurer.

Opbevaring : Skal altid opbevares i beholdere, som svarer til den originale emballage.
 Produktet må ikke opbevares i åbne eller umærkede beholdere.

8  EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

- Åndedrætsværn : Ingen.

- Haendernebeskyttelse : Ingen.

- Øjenbeskyttelse : Ingen.

- Hudbeskyttelses : Ingen.

Miljømæssige forhold : Se kapitel 6. Se kapitel 12.

9  FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Fysisk tilstand ved 20 °C : Flydende.

Farve : Farveløs.

Lugt : Lugtfri.

Smeltepunkt  [°C] : 0

Begyndelseskogepunkt [°C] :  100

Vægtfylde :  1

Damptryk [kPa @20°C] : < 0,01

Relativ damptæthed (luft=1) : > 1

Viskositet ved 20°C [mm2/s] : 1

Fordampningshastighed (BuAc=1) : < 0,1
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10  STABILITET OG REAKTIVITET

Bestandighed og reaktionsevne : Stabil under normale vilkår.

Farlige dekomponeringsprodukter : Ingen.

Farlige reaktioner : Ingen under normale forhold.

Farligt polymerisation : Vil ikke forekomme.

Stoffer der bør undgås : Kan reagere med stærke syrer eller stærke oxideringsmidler
såsom klorater, nitrater, peroxider m.fl..

Forhold der bør undgås : Se kapitel 6. Se kapitel 7. Se kapitel 15.

11  TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Grundlag for vurderingen : Toksikologiske data er ikke bestemt specifikt for dette produkt. De givne
oplysninger er baseret på viden om indholdsstofferne og farligheden af tilsvarende
produkter.

Toksikokinetik, metabolisme og : Ingen tilgængelige data.
fordeling
Akutte virkninger (akut toksicitet,
lokalirritation og ætsning)
- Akut toksicitet : Ingen tilgængelige data.

--Produktet
Rotte oral LD 50  [mg/kg] : Ingen tilgængelige data.

- Lokalirritation : Ingen tilgængelige data.

- Ætsning : Ingen tilgængelige data.

CMR-virkninger
- Kræftfremkaldende egenskaber : Ukendt.

- Mutagene egenskaber : Ukendt.

- Giftighed for forplantnings- og : Ukendt.
udviklingsevnen

12  MILJØOPLYSNINGER

Grundlag for vurderingen : Økotoksikologiske data er ikke blevet bestemt specifikt på dette produkt. De givne
oplysninger er baseret på
viden om indholdsstofferne og økotoksikologi for lignende produkter.

Oplysninger om økologiske
virkninger
For produktet : Fuldstændig blandbart med vand.

Økotoksicitet : Ingen tilgængelige data.

--Produktet
Bioakkumulationspotentiel : Dette produkt forventes ikke at bioakkumulere via fødekæderne i miljøet.

Persistens - nedbrydelighed : Produktet er bionedbrydeligt.

LC50-96 timers - fisk [mg/l] : Ingen tilgængelige data.

VOC - (g/l) : Ingen.
(flygtige organiske forbindelser)
Mobilitet : Fuldstændig blandbart med vand.

Resultater af PBT-vurdering : Ukendt.

Andre negative virkninger : Ukendt.
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13  FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Alment : Produktet er ikke farlig.

14  TRANSPORTOPLYSNINGER

Oplysninger generelt : Ikke klassificeret som farligt gods ved transport (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/
IATA)

15  OPLYSNINGER OM REGULERING

EF-Klassificering : Præparatet er ikke klassificeret som farlig ifølge Direktiv 1999/45/EF som ændret
og tilpasset.

Symbol(er) : Ingen.

R-Sætning(er) : Ingen.

S-Sætning(er) : Ingen.

Flere Sætninger : Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

16  ANDRE OPLYSNINGER

Anbefalet brug og begrænsninger : Angivelser og teknisk anklager oven på den fabrikat må være opnåede af jeres
forhandler.

Revision : 11 / 11 / 2010
Udgave - Se : *

Udarbejdes af : Ruud Hilgers
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Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder EF Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006

ANSVARSFRALÆGGELSE  Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige.  Vi yder dog
ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige.  Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevars,
anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab.
Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader
eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet.  Dette datablad er udfædiget til
brug udelukkende for dette produkt.  Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri
muligvis ikke værre gældende.

Slut på dokumentet
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