
Sikkerhedsdatablad 
I overensstemmelse med EG retningslinier 91/155/EWG 

Navn: Cappucinatore rengøringsmiddel Side 1/4 
Vertrieb durch: Jura Elektroapparate AG - Bahnhofstr. 136 - CH 4626 Niederbuchsiten 

Trykt den: 7. maj 2002 udarbejdet den: 9. marts 2002 

1. Identifikation af stoffet 
1.1 Produktdetaljer 

1.1.1 Salgsnavn : Cappucinatore rengøringsmiddel 
1.2 Producent/Leverandør: 

: Pentagast 
: Philipp-Reis -Straße 9 
: D-36093 Künzell 

Telefon : 0661-93483-0 
Fax : 0661-93483-25 

1.3 Informationsafdeling: 
Afdeling for produktsikkerhed 

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 

2.1 Kemisk karakterisering UBA-Nr: 20990045 

Rengøringsmiddel 

2.2. Farlige indholdsstoffer 
% CAS-Nr . Faresymbol R-sætning 

nonioniske tensider <10 Xi 36/38 
didecyldimethylammoniumklorid < 5 7173-51-5 C N 22-34- 
50 

3. Fareidentifikation 
For oplysninger, der specielt drejer sig om farer for mennesker og omgivelser, se pkt. 11 og 15, for omgivelser pkt. 6 og 
12 
Klassifikationssystem 
Klassifikationen er ifølge aktuelle EU-lister. Den er imidlertid udvidet med oplysninger fra teknisk litteratur, og med 
oplysninger fra leverandørfirmaer. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 

Almen information 
Fjern straks forurenet tøj 
Efter indånding 
Hvis patienten ikke er ved bevidsthed, anbringes patienten i stabilt sideleje under transport. 
Efter hudkontakt 
Vask straks huden med vand og sæbe og skyl grundigt. 
Efter øjenkontakt 
Skyl det åbne øje i adskillige minutter under rindende vand. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter 
Efter indtagelse 
Drik meget vand og sørg for frisk luft. Søg straks læge. 



Sikkerhedsdatablad 
I overensstemmelse med EG retningslinier 91/155/EWG 

Navn: Cappucinatore rengøringsmiddel Side 2/4 
Vertrieb durch: Jura Elektroapparate AG - Bahnhofstr. 136 - CH 4626 Niederbuchsiten 

Trykt den: 7. maj 2002 Udarbejdet den: 9. marts 2002 

5. Brandbekæmpelse 

Passende brandslukningsagenter: 
CO2, pulverslukker eller vandspray. Sluk større ildebrande med vandspray eller alkohol-resistent skum 
Specielle farer forårsaget af stoffet, dets forbrændingsprodukter eller gasser derfra: 
Kan frigives ved brand: 
Nitrogenoxider (NOX) 
Hydrogenklorid (HCl) 
Under specielle brandbetinger kan det ikke udelukkes at små mængder af andre giftige gasser kan frigives. 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 

Sikkerhedsforholdsregler for personer: 
Bær beskyttelsestøj 
Procedurer for miljøbeskyttelse: 
Undgå at stoffet får kontakt med spildevandssystemet, huller og kældre. 
Procedurer for rengøring/afhentning: 
Absorbér med væske-opsugende materiale (sand, diatomit, syrebindere, universalbindere, savsmuld). Bortskaf stoffet 
ifølge myndighedskrav 

7. Håndtering og opbevaring 

Håndtering 
Oplysninger om sikker håndtering: Hold væk fra høje temperaturer og direkte sollys 
Oplysninger om beskyttelse mod eksplosioner og brand: Der behøves ingen specielle forholdsregler. 

Opbevaring 
Krav, som lagerrum og containere skal imødekomme: 
Ingen specielle krav. 
Oplysninger om opbevaring i et almindeligt lagerrum: Ingen krav 
Yderligere oplysninger om betingelser for opbevaring: 
Ingen 

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler 

Yderligere oplysninger om designet af tekniske systemer: 
Ingen yderligere data; se pkt. 7 
Yderligere oplysninger: 
De lister, der var gældende under indsamlingen, blev brugt som basis 
Personligt beskyttelsesudstyr 
Almene procedurer for beskyttelse og hygiejne 
Hold væk fra mad- og drikkevarer. Fjern straks forurenet og imprægneret tøj. Vask hænder i pauserne og ved arbejdets 
slutning. Undgå kontakt med øjne og hud. Åndedrætsudstyr: Ikke påkrævet Beskyttelse af hænder: 
Beskyttelseshandsker Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller 



Sikkerhedsdatablad 
I overensstemmelse med EG retningslinier 91/155/EWG 

Navn: Cappucinatore rengøringsmiddel Side 3/4 
Vertrieb durch: Jura Elektroapparate AG - Bahnhofstr. 136 - CH 4626 Niederbuchsiten 

Trykt den: 7. maj 2002 udarbejdet den: 9. marts 2002 

9. Fysisk/kemisk egenskaber: 

Form: Væske 
Farve: klar 
Lugt: sæbe-agtig 
Ændring af betingelser Værdi/Interval Enhed Metode 
Smeltepunkt/Smelteinterval: Ikke bestemt 
Kogepunkt/Kogepunktsinterval: Ikke bestemt 
Flammepunkt: ikke relevant 
Selvantændelse: Produktet er ikke selvantændende 
Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt 
Massefylde: 0,985 g/cm³ (20°C) 
Opløselighed i / Opblanding med vand: Helt opblandeligt 
pH-værdi 8-9 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Termisk nedbrydning / betingelser, der bør undgås: 
Ingen nedbrydning, hvis det benyttes i henhold til specifikationerne 
Farlige indholdsstoffer: 
Der er ingen kendte nedbrydningsprodukter 

11. Toksikologiske oplysninger 

Akut toksicitet: 
Primær irriterende effekt: 
På huden: ingen 
I øjnene: ingen 
Overfølsomhed: Ingen kendte overfølsomhedseffekter 
Yderligere toksikologiske oplysninger: 
Produktet udviser de følgende farer, ifølge beregningsmetoden fra de generelle EC retningslinier for klassifikation af 
præparationer, som udgivet i seneste version: 

12. Miljøoplysninger 

Almene bemærkninger; 
Fareklasse I for vand (egen vurdering): Lidt farligt for vand. Må ikke få 
kontakt med spildevand eller dræn i ufortyndet eller ikke neutraliseret form 

13. Bortskaffelse 

Produkt: 
Anbefaling 
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Lad ikke produktet få kontakt med spildevandssystemet 

Forurenet emballage: 
Anbefaling: 
Skal bortskaffes ifølge officielle retningslinier 



Sikkerhedsdatablad 
I overensstemmelse med EG retningslinier 91/155/EWG 

Navn: Cappucinatore rengøringsmiddel Side 4/4 
Vertrieb durch: Jura Elektroapparate AG - Bahnhofstr. 136 - CH 4626 Niederbuchsiten 

Trykt den : 7. maj 2002 udarbejdet den: 9. marts 2002 

14. Transportoplysninger 
Almene oplysninger: 

Landtransport ADR/RID og GGVS/GGVE (over landegrænser/indenrigs) 

ADR/RID-GGVS/E klasse: : - 
Nummer/Bogstav: : - 
UN-Nummer : - 

Maritim transport IMDG/GGVsea : 

Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR 
ICAO/IATA klasse 

15. Oplysninger om regulering 
Betegnelser ifølge EC retningslinier: 
Produktet er blevet klassificeret og mærket i overensstemmelse med EC-direktiver/ Bestemmelser om farlige materialer 
(GefstoffV) 
Kodebogstav og farebetegnelse af produkt: ingen 
Risikosætninger:     ingen 

Sikkerhedssætninger:   ingen 

16. Andre oplysninger 

Disse data er baseret på vores nuværende viden. De skal imidlertid ikke udgøre en garanti for et specifikt 
produktkendetegn, og stifter ikke et juridisk gældende kontraktforhold. 
Afdeling, som udsender dataspecifikationer: 
Afdelingen for miljøbeskyttelse 


