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SIKKERHEDSDATABLAD
Cif Cream Original
1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN
PRODUKTNAVN

Cif Cream Original

ANVENDELSE

Flydende skurecreme

LEVERANDØR

Unilever Danmark A/S, Home & Personal Care
Sdr. Ringvej 41-45
2605 Brøndby
Tlf.: 43284700

NØDTELEFON

Giftinformationen: 35 45 35 45

EMBALLAGE

Bottle

2 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
Navn

EC-nr.:

sodium alkyl benzene sulphonate

CAS-nr.

Indhold Klassificering

85117-50-6

5-10%

Xn;R22. Xi;R38,R41.

NATRIUMCARBONAT

207-838-8

497-19-8

1-5%

Xi;R36

2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

203-961-6

112-34-5

1-5%

Xi;R36

68131-39-5

1-5%

Xi;R41. N;R50.

C12-15 alcohol ethoxylate (5 EO)

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

3 FAREIDENTIFIKATION
Anses ikke for sundhedsskadelig i henhold til gældende lovgivning.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
INDÅNDING
Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.
INDTAGELSE
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Ved ulykkestilfælde eller ved
ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Søg læge, hvis en
større mængde er indtaget.
HUDKONTAKT
Skyl straks huden med rigelige mængder vand.
ØJENKONTAKT
Skyl straks med rigelige mængder vand.

5 BRANDBEKÆMPELSE
SLUKNINGSMIDLER
Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.
SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE
Ingen speciel brandslukningsmetode angivet.
USÆDVANLIGE BRAND- OG EKSPLOSIONSRISICI
Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet.
SÆRLIGE FARER
Produktet kan ikke brænde, men ved ophedning kan dannes giftige dampe.
BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL
Ved brand skal uafhængigt,

luftforsynet åndedrætsværn og heldragt anvendes.
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6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Personer, som har været i berøring med spildt materiale, skal vaske sig grundigt.
MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
Må ikke udledes til miljøet. Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for vandforurening.
METODER TIL OPRYDNING
Opsamles med absorberende, ikke-brændbart materiale i passende beholder. Spild og rester bortskaffes i
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Mindre spild skylles bort med rigeligt vand.

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING
FORHOLDSREGLER VED BRUG
Ingen specielle forholdsregler i forbindelse med håndtering. Brug egnede beskyttelseshandsker ved
længerevarende eller gentagen hudkontakt.
FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING
Opbevares i originalemballagen. Opbevares ved stuetemperatur på et tørt og velventileret sted.
OPLAGRINGSKLASSE
Oplagringsmåde ikke anført.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Navn
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL

Std
ATA

LT - ppm

LT - mg/m3
100 mg/m3

ST - ppm

ST - mg/m3

TEKNISKE FORANSTALTNINGER
Ingen ved normale forhold.
ÅNDEDRÆTSVÆRN
Ingen ved normale forhold.
HÅNDBESKYTTELSE
Ingen ved normale forhold. Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt.
ØJENBESKYTTELSE
Ingen ved normale forhold.
YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER
Ingen ved normale forhold.
HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER
Vask hænder efter brug.
HUDBESKYTTELSE
Ingen ved normale forhold. Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt.
MILJØEKSPONERINGSKONTROL
Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for vandforurening.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER
UDSEENDE

Væske (cremet)

RELATIV MASSEFYLDE

1.2

VISKOSITET

550

pH-VÆRDI, KONC. OPLØSNING
mPas

11.0

(@ 25° C)

10 STABILITET OG REAKTIVITET
STABILITET
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER
Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.
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11 TOKSIKOLOGISK INFORMATION
INDÅNDING
Kan irritere luftvejene/lungerne.
INDTAGELSE
Ingen kendte skadevirkninger ved indtagelse af de mængder, der kan forventes indtaget ved et uheld.
HUDKONTAKT
Langvarig hudkontakt kan medføre rødme og irritation.
ØJENKONTAKT
Kan medføre forbigående øjenirritation.

12 MILJØOPLYSNINGER
ØKOTOKSICITET
Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
NEDBRYDELIGHED
Preparatets tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr.
648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. Data til bekræftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes
kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rådighed på direkte forespørgsel herfra eller på forespørgsel
fra fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler.

13 BORTSKAFFELSE
BORTSKAFFELSESMETODER
Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER
GENERELT
UN-NR.

Ikke transportklassificeret.
0

15 OPLYSNINGER OM REGULERING
RISIKOSÆTNINGER
NC: Ikke klassificeret.
SIKKERHEDSSÆTNINGER
AISE 1: Opbevares utilgængeligt for børn.
AISE 2: Undgå kontakt med øjnene. Hvis produktet kommer i øjnene,

skyl grundigt med vand.

EU DIREKTIVER
Præparatdirektivet 1999/45/EF. System for specifik information vedrørende farlige præparater 2001/58/EØF.

16 ANDRE OPLYSNINGER
UDARBEJDET
ERSTATTER SDB AF DATO
R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)
R22: Farlig ved indtagelse.

30/08/2005

R36: Irriterer øjnene.
R38: Irriterer huden.
R41: Risiko for alvorlig øjenskade.
R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand.

FRIHOLDELSESKLAUSUL
Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det
bruges sammen med andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse
oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed,
pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til
hans eget brug.

