
SIKKERHEDSDATABLAD IFØLGE 1907/2006/EF 
  
Bemærkning: Kosmetiske præparater                  Dato: 16. oktober 2018 14:18:55
  
behøver ikke følge retningslinjerne  Trykdato:  27.10.2017 
1907/2006/EF for farlige produkter!  Erstatter datablad af:  Ny 
Handelsnavn: PEVACLEAN ECO  Side:                              1 af  2 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
1. Identifikation af præparatet og af selskabet/virksomheden 
1.1. Produktidentifikator ( ikke-farligt ):     Handelsnavn:    PEVACLEAN ECO  ll  miljømærket håndrens 
                                                                                       Artikelnummer:     3301    Produktnummer:  H00095 
1.2. Selskabs-/virksomhedsidentifikator: 
1.2.1 Selskabets/virksomhedens adresse:   PAUL VOORMANN GMBH   Postboks 101366  D-42513 Velbert 
                                                                Siemensstrasse 42 , D-42551 Velbert            Tlf.: ++49/2051/22086  Fax:++49/2051/21998 
                                                                www.paul-voormann.de  info@paul-voormann.de  
1.3. Nødtelefon: 
1.3.1 Nødtelefon/kontaktcenter:   Tlf.: ++49/30/19240 
1.3.2   Selskabets/virksomhedens nødtelefon: ++49/2051/22086        
____________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Fareidentifikation 
 Se pkt. 11 og 15 
____________________________________________________________________________________________________________________  
3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer  
3.1. Kemisk betegnelse: 
 Kosmetisk præparat. Indeholder vand, anioniske-, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer og tørrede valnøddeskaller.. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1 Indånding:     Ikke relevant        4.2   Hudkontakt:   Ikke relevant 
4.3 Øjenkontakt:   Skyl straks øjnene med åbent øjenlåg og med rigeligt vand. Søg læge. 
4.4 Indtagelse:   I tilfælde af indtagelse, drik vand og undgå opkastning. Søg læge. 
4.5 Oplysning til lægen:   Aspirationsfare ved opkastning eller udskylning af maven 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
5. Brandbekæmpelse 
5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Vandspraystråle, kuldioxid, skum og slukningspulver. 
5.2 Uegnede slukningsmidler: Ingen information til rådighed. 
5.3 Brand- og eksplosionsfarer   I tilfælde af brand kan produktet danne organiske krakningsprodukter samt kulmonoxid og -dioxid. 
5.4 Værnemidler: Bær selvforsynet, lufttilført åndedrætsværn. Bær beskyttelsesdragt, der dækker hele kroppen. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger   Se pkt.8.3 Personlige værnemidler. 
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger og metoder til oprensning:   Sørg for, at større mængder ikke udledes til afløb. 
 Underret ansvarlige myndigheder ved udledning af betydelige mængder ved uheld. Opsamles med væskebindende materiale. 
6.3 Yderligere information Ingen. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
7. Håndtering og opbevaring ( for nationale forskrifter, se punkt 15. ) 
7.1 Håndtering: 7.1.1        Forholdsregler for sikker håndtering   Ikke relevant 
  7.1.2        Forholdsregler i tilfælde af brand og eksplosion:   Der kræves ingen særlige 
forholdsregler. 
7.2 Opbevaring: 7.2.1        Opbevaringsbetingelser:   Der kræves ingen særlige forholdsregler. 
  7.2.2        Opbevares adskilt fra:   Ikke relevant 
  7.2.3        Opbevaringsklasse: Ikke relevant. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
8.1 Oplysninger om udformning af anlæg:   Udlevering af personlige værnemidler i henhold til pkt. 8.3. 
8.2 Eksponeringsgrænser:    Ikke relevant. 
8.3 Personlige værnemidler: 
8.3.1 Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:   Undgå kontakt med øjne. 8.3.2 Åndedrætsværn:   Ikke relevant 
8.3.3 Håndbeskyttelse:   Ikke relevant  8.3.4 Øjenbeskyttelse:   Ikke påkrævet ved normal brug. 
8.3.5 Hudbeskyttelse:   Ikke relevant 
8.3.6  Hygiejneregler: Brug hudplejecreme før arbejdet ( PEVAPERM ). Brug denne håndrens for at fjerne grovere snavs. Efter arbejdet  er det 

godt for huden at bruge PEVALIND hudplejecreme.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
9. Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1 Udseende: 
9.1.1 Fysisk form:    væske-creme                                       9.1.2      Farve:    lysebrun                  9.1.3       Lugt:   appelsin  
9.2 Sikkerhedsrelevante data: 
9.2.1 Kogepunkt/kogeområde ( °C):  ca. 100           9.2.2      Smeltepunkt/smelteområde ( °C):   Ikke relevant        
9.2.3      Flammepunkt, C.C. ( °C):   Ikke relevant 9.2.4      pH-værdi, ufortyndet:     4,7 – 5,5 
9.2.5  pH-værdi 1 % vandig opløsning:    ca. 5 9.2.6      Antændelighed (EC A10/A13):   Ikke relevant 
9.2.7      Tændingstemperatur:   Ikke tilgængelige.                               9.2.8      Selvantændelighed (EC A16):   Ikke relevant         
9.2.9      Oxiderende egenskaber:   Ikke relevant 
9.3 Øvrige data: 
9.3.1 Densitet (g/cm3):   ca. 0,95 (20 °C)    9.3.2   Opløselighed:   opløseligt ( undtagen scrub)   9.3.3    Damptryk:   ca.  H2O 
9.3.4 Viskositet:   15.000-30.000 mPas ( Brookfield, 20 rpm, Sp. 6 )                                
9.3.5      Opløsningsmiddel, indhold (m %):   0 %  
____________________________________________________________________________________________________________________                                         
 

www.paul-voormann.de
mailto:info@paul-voormann.de


 
SIKKERHEDSDATABLAD IFØLGE 1907/2006/EF 

  
Bemærkning: Kosmetiske præparater                  Dato: 16. oktober 2018 14:18:55
  
behøver ikke følge retningslinjerne  Trykdato:                 27.10.2017 
1907/2006/EF for farlige produkter!  Erstatter datablad af:  Ny 
Handelsnavn: PEVACLEAN ECO  Side:                              2 af  2 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 Forhold/materialer, der skal undgås:  Ingen kendte farlige reaktioner. 
 Farlige nedbrydningsprodukter:  Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter. 
10.1 Yderligere information  Ingen.  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
11. Toksikologiske oplysninger 
11.1 Akut toksicitet:   Ikke tilgængelige. 
11.2 Subakut eller kronisk toksicitet:   Ikke tilgængelige. 
11.3 På mennesker:   Dermatologisk testet. Resultat: Meget godt. 
11.4 Yderligere oplysninger:   Ingen negative toksikologiske virkninger er kendt som følge af normal brug. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
12. Miljøoplysninger  
12.1 Toksicitet i vand, klasse:   1 
12.2. Biologisk nedbrydelighed   De overfladeaktive stoffer er let biologisk nedbrydelige ( Ifølge 648/2004/EF ).  
12.3 Yderligere information   Sagkyndig udtalelse fra IWL/ Köln, Tyskland. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
13. Bortskaffelsesforhold ( for nationale forskrifter, se punkt 15. ) 
13.1 Affald: 
13.1.1 Affaldskodenummer ( EAK-nummer ) : 07 06 99 
13.1.2 Anbefaling: Bortskaffes iht. nationale eller regionale myndigheders forskrifter.  13.1.3 Sikker håndtering: Se punkt 7 og 15. 
13.2 Urensede emballager: 
13.2.1 Anbefaling: Bortskaffes iht. nationale eller regionale myndigheders forskrifter.  13.2.2 Sikker håndtering: Som beskrevet under affald. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
14. Transportoplysninger 
14.1. Bemærkning: Ikke farligt godt ifølge regler for transport. 
14.2 Supplerende betegnelse i transportdokumentet ”Shipper's declaration”: Ikke relevant.  
14.3   Påskrift på emballage: Ikke relevant.                        
____________________________________________________________________________________________________________________ 
15. Oplysninger om regulering 
15.1 Klassificeringsdata ifølge EF-forordninger 
 Klassificering er ikke nødvendig i forhold til EF-forordninger. 
15.2 Nationale forskrifter: 
 Ved distribution eller håndtering skal nationale ( regionale ) forskrifter eller andre nationale forholdsregler, der måtte være  
 relevante, overholdes. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
16. Andre oplysninger 
 Ifølge tysk og europæisk lov er kosmetiske produkter undtaget fra bestemmelserne om mærkning 
 i henhold til kemikalielovgivningen samt fra bestemmelserne om indsendelse af sikkerhedsdatablade (SDS, MSDS). På det 
europæiske 
 plan – som allerede bestemt i tidligere kemikalielovgivning - er kosmetiske produkter undtaget fra bestemmelserne 
 om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i overensstemmelse med Artikel 2.6.b til REACH-forordningen.  
 Dette kosmetiske præparat følger retningslinjerne i 1223/2009/EF. For mere information: http://gmb.ikw.org/index_en.php 
  

De angivne oplysninger og vejledninger er gældende, hvis produktet sælges til den/de angivne anvendelse/anvendelser. Produktet sælges 
ikke som værende egnet til anden anvendelse. Hvis produktet anvendes til andre formål end de i dette sikkerhedsdatablad angivne, kan det 
medføre farer, som ikke er beskrevet i dette datablad. Produktet må ikke anvendes til andre formål end de angivne uden at rette 
henvendelse til os. 

 Hvis du har købt produktet til videresalg til andre til brug under arbejde, er du forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at alle, der håndterer eller anvender produktet, modtager oplysningerne i dette datablad. 

Hvis du er arbejdsgiver, er du forpligtet til at videregive alle oplysninger, der er beskrevet i dette datablad, til dine medarbejdere eller 
andre, der måtte blive udsat for eventuelle farer, samt om alle eventuelle nødvendige forholdsregler, der skal træffes. 

 Godkendte adfærdskodekser:  Affaldshåndtering. Pligt til udvisning af omhu. 
____________________________________________________________________________________________________________________
  
 Vejledende noter: Erhvervsbetingede hudsygdomme: sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger (EH26) 
  Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (EH 40)   
  Dermatitis, advarsel (SHW 367) 
   Ovenstående publikationer kan rekvireres ved henvendelse til HMSO og HSE.  

Alle rimelige foranstaltninger er truffet for at sikre, at oplysningerne i denne publikation er korrekte på trykdatoen. Oplysningerne kan imidlertid 
være ændret i forhold til ændringer efter udskrivningsdatoen. Vi kan oplyse alle brugere, at fabrikanter/producenter er meget præcise i forhold til 
angivelse af deres krav. De seneste opdaterede anbefalinger fra fabrikanter/producenter bør altid følges i enhver henseende. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ikke relevant - Ikke relevant, n.av. - Ikke tilgængelige 

http://gmb.ikw.org/index_en.php 

