
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-
og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 10.02.2010

Kjemikaliets navn Universal

Artikkelnr. 70851, 70852, 70855

Kjemikaliets bruksområde Alkalisk vaskemiddel.

Firmanavn Kebco Nordic AS

Besøksadresse Sofiemyrveien 6D

Postadresse Postboks 354

Postnr. 1411

Poststed KOLBOTN

Land Norge

Telefon +47 400 28 300

E-post info@kebco.no

Hjemmeside kebco.no

Org. nr. 915907903

2. Fareidentifikasjon
Klassifisering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC

Xi; R36/38

Farebeskrivelse Irriterer øynene og huden.

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Tetrakaliumpyrofosfat CAS-nr.: 7320-34-5 Xi; R36 1 – 5 %
Alkoholetoksilat Xi; R41 1 – 5 %
2-(2-butoksyetoksy)etanol CAS-nr.: 112-34-5

EC-nr.: 203-961-6
Xi; R36 1 – 5 %

Natriumglukonat CAS-nr.: 527-07-1
EC-nr.: 208-407-7

1 – 5 %

Tetranatrium N,N-
bis(karboksylatometyl)-L-
glutamat

CAS-nr.: 51981-21-0
EC-nr.: 257-573-7

Xi; R36/38 0 – 1 %

Kvartær cocoalkylmetyl-
aminetoxylat-metylklorid

Xn,N; R22,R38,R41,R50 0 – 1 %

Natriummetasilikat pentahydrat CAS-nr.: 10213-79-3 C; R34,R37 0 – 1 %
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Komponentkommentarer Produktet inneholder andre additiver som enten ikke er merkepliktige, eller mengden av
additiver i produktet er under grensen for bidrag til klassisifering. 
Fosforinnhold = 0,4%. 
Høyeste tillatte fosforinnhold til industrielt bruk er 2,5%.

4. Førstehjelpstiltak
Generelt Fjern pasienten fra videre eksponering snarest. Gi førstehjelp etter behov.

Innånding Ingen flyktige stoffer tilstede. Liten sannsynlighet for innånding, unntatt ved
oppvarming/brenning av produktet. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme
og frisk luft. Kontakt lege dersom ubehag vedvarer.

Hudkontakt Vask huden med vann og såpe. Fjern tilsølt tøy. Oppsøk lege hvis ikke symtomene går over.

Øyekontakt Skyll staks med mye vann. Hold øyet åpent under skylling. Kontakt lege hvis ubehaget
vedvarer.

Svelging Drikk rikelig med vann eller melk.

5. Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Pulver, skum eller karbondioksid (CO2).

Brann- og eksplosjonsfarer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.

Personlig verneutstyr Benytt alltid bærbart pusteapparat ved brannslukking.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Benytt angitt verneutstyr.

Sikkerhetstiltak for å beskytte
ytre miljø

Produktet er nedbrytbart.

Metoder for opprydding og
rengjøring

Unngå utslipp til avløp. Større søl må avgrenses med f.eks. lenser og overføres til
oppsamlingstanker. Varsle relevant myndighet og potensielle brukere.

Andre anvisninger Absorber søl i egnet absorbsjonsmiddel og kast som spesialavfall.

7. Håndtering og lagring
Håndtering Unngå søl, hud- og øyekontakt. Benytt angitt verneutstyr.

Oppbevaring Lagres frostfritt.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
2-(2-butoksyetoksy)etanol CAS-nr.: 112-34-5

EC-nr.: 203-961-6
8 t. normverdi: 10,0 ppm
8 t. normverdi: 68,0 mg/m³

Norm år: 2007

Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering
på arbeidsplassen

Nøddusj og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen.

Åndedrettsvern Ikke nødvendig ved normal bruk.

Håndvern Vernehansker skal benyttes ved fare for direktekontakt eller sprut. Benytt f.eks. hansker av
neopren-, butyl-, natur– eller nitrilgummi.

Øyevern Ved risiko for direktekontakt eller sprut skal det benyttes øyebeskyttelse. 
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Hvis eksponering for dunst forårsaker ubehag i øynene, bruk heldekkende maske.

Annet hudvern enn håndvern Ved risiko for direkte kontakt eller sprut bør verneklær benyttes.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske.

Farge Furunål.

Løselighet i vann Lett løselig.

Verdi 1025 kg/m³

Verdi < 0 °C

Verdi 100 °C

Status I handelsvare

Verdi 12,5

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet Stabil ved normal håndtering.

11. Toksikologisk informasjon

Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Kvartær cocoalkylmetyl-aminetoxylat-metylklorid

Akutt giftighet Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 300-2000 mg/kg
Forsøksdyreart: rotte

Øvrige helsefareopplysninger
Innånding Ved bruk som medfører dannelse av damper eller aerosoler kan innånding medføre sterk

irritasjon av øyne, nese og åndedrettsystemet.

Hudkontakt Irriterer huden, spesielt ved langvarig bruk. Produktet har avfettende egenskaper som kan gi
tørr og sprukken hud.

Øyekontakt Irriterer øynene.

Svelging Kan gi irritsjon på slimhinner, kvalme og brekninger.

12. Miljøopplysninger

Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Kvartær cocoalkylmetyl-aminetoxylat-metylklorid

Akutt akvatisk fisk Verdi: 10-100 mg/l
Testvarighet: 96 t
Art: fisk
Metode: LC50

Akutt akvatisk alge Verdi: 1-10 mg/l
Testvarighet: 72 t
Art: alge
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Metode: EC50
Akutt akvatisk Daphnia Verdi: 0,11-1 mg/l

Testvarighet: 48 T
Art: Daphnia
Metode: EC50

Akvatisk, kommentarer Produktet inneholder forbindelse(r) som anses å være svært giftig for vannlevende
organismer.

Biologisk nedbrytbarhet Verdi: > 60% BOD
Metode: Closed Bottle Test (OECD 301D)
Kommentarer: Lett bionedbrytbart
Testperiode: 28 døgn

Øvrige miljøopplysninger
Persistens og nedbrytbarhet Produktet inneholder kun lett biologisk nedbrytbare stoffer. Dette/de tensidet(ene) som inngår i

denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbryting i EU regulativ nr. 648/2004 som
omhandler vaske– og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er
tilgjengelig for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelig for dem ved direkte
forespørsel.

Bioakkumuleringspotensial Ingen bioakkumulering forventet. Produktet er biologisk nedbrytbart og vannløselig.

Miljøopplysninger, konklusjon Produktet er hurtigseparerende og kan anbefales brukt i forbindelse med oljeseparator.
Produktet tilfredstiller kravene til vaske– og avfettingsmidler i Forskrift om oljeholdig
avløpsvann, og om bruk og merking av vaske– og avfettingsmidler.

13. Fjerning av kjemikalieavfall
NORSAS 7133 Rengjøringsmidler

Produktet er klassifisert som
farlig avfall

Ja

14. Transportinformasjon

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol

Sammensetning på
merkeetiketten

Tetrakaliumpyrofosfat 1 - 5 %, Alkoholetoksilat 1 - 5 %, 2-(2-butoksyetoksy)etanol 1 - 5 %,
Natriumglukonat 1 - 5 %, Tetranatrium N,N-bis(karboksylatometyl)-L-glutamat 0 - 1 %, Kvartær
cocoalkylmetyl-aminetoxylat-metylklorid 0 - 1 %, Natriummetasilikat pentahydrat 0 - 1 %

R-setninger R36/38 Irriterer øynene og huden.

S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall.

16. Andre opplysninger
Utgått dato 24.02.2012

Liste over relevante R- R22 Farlig ved svelging.
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setninger (i avsnitt 2 og 3). R34 Etsende.
R36 Irriterer øynene.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R37 Irriterer luftveiene
R38 Irriterer huden
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.

Kvalitetssikring av
informasjonen

316

Universal Side 5 av 5

Dette sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)


