
                                                            
SIKKERHEDSDATABLAD 

GRAFFITI REMOVER YELLOW 
  

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. 
Produktets navn og/eller nummer.  Pr nr: 2034723        Udstedelsesdato: 10.10.2007 
              Revisionsdato: 04.02.2008 
GRAFFITI REMOVER YELLOW 
 
Firmanavn, adresse og telefonnummer: 
Blue & Green A/S 
Hirsemarken 3 
DK-3520 Farum 
Tlf.: 4434 2100       
Fax: 4434 2101 
e-mail.: info@blueandgreen.dk
www.blueandgreen.dk
 
Varetype og anvendelsesområde: 
Graffitifjerner 
 
2. Fareidentifikation: 
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til gældende bestemmelser.  
 
Kode-nr.: 00 - 1 (1993) 
 
3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer: 
Navn    CAS-nr:  EINECS. Vægt% Faresymbol R-sætninger 
2-(2-butoxyethoxy)ethanol  112-34-5 203-961-6 10-20 Xi  36 
Dioctylnatriumsulfosuccinat 577-11-7 209-406-4 1-5 Xi  36/38 
 
Se afsnit 16 for tekst til R-sætninger. 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger: 
Generelt:  
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Giv aldrig væske og fremkald aldrig opkastning hvis patienten er 
bevidstløs eller har kramper. 
 
Indånding: Søg ud i frisk luft. 
Øjnene:  Skyl straks med rigelige mængder vand. Ved vedvarende irritation opsøges læge. 
Huden:  Huden afvaskes grundigt med vand. Forurenet tøj tages af og rengøres før genbrug. 
Indtagelse: Drik et par glas vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.  

 
5. Brandbekæmpelse: 
Brandslukningsmidler:  Pulver, skum, CO2 eller vandtåge. Udsatte beholdere afkøles med vand. 
Personlig beskyttelse:  Bær fuldt beskyttelsesudstyr inkl. lufttilført åndedrætsværn under  
    brandslukning.   
Miljøbeskyttelse:   Brandslukningsvand må ikke udledes til offentlige afløbssystemer eller  
    miljøet, men skal bortskaffes som farligt affald (se afsnit 13). 
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6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: 
Personlig beskyttelse: Se afsnit 8 for personlige værnemidler. 
Spild:  Spild opsamles med absorberende middel (f.eks. sand, jord, vermiculit) til egnede  
  beholdere for bortskaffelse (se afsnit 13). 
 
7. Håndtering og opbevaring: 
Håndtering:  Se afsnit 8 for personlige værnemidler.  
Opbevaring:  Opbevares i lukket originalemballage på et frostfrit sted. 

 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: 
Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation/udsugning. Hvis det ikke er muligt, 
anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om kodenummererede 
produkter). Sørg for adgang til øjenskylleflaske og nødbruser i arbejdsområdet. 

 
Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret august 2007: 
Butyldiglycol:  10 ppm 67,5 mg/m3  E 
 
Personlige værnemidler: 
Åndedrætsværn:  Egnet åndedrætsværn i henhold til kodenummer skal anvendes. Anvend filtertype  
   A (brunt) mod organiske dampe. 
Beskyttelse af hænder: Bær uigennemtrængelige handsker (f.eks. nitril). Handsker skal vælges i samråd  
   med handskeleverandøren med oplysning om evt. påvirkning fra andre stoffer på  
   den aktuelle arbejdsplads. 
Øjenværn:  Sikkerhedsbriller eller tætsluttende beskyttelsesbriller. 
Beskyttelse af huden: Bær evt. særligt arbejdstøj.  
 
9. Fysisk-kemiske egenskaber: 
Fysisk tilstand:  Væske 
Farve:   Farveløs 
Lugt:   Svag 
pH-værdi:  ca. 7 (koncentrat) 
Flammepunkt:  ca. 80 °C 
Vægtfylde:  ca. 1000 kg/m3

Kogepunkt:  ca. 200 °C 
 
10. Stabilitet og reaktivitet: 
Stabilitet:  Stabilt under normale forhold.  
 
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): 
Indånding: Høje koncentrationer kan irritere åndedrætsorganerne og forårsage hovedpine, træthed,  
  kvalme og svimmelhed. 
Øjne:  Kan give svie. 
Hud:  Langvarig eller gentagen eksponering kan affedte huden. 
Indtagelse: Indtagelse kan give mavesmerter, kvalme og opkastninger. 
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12. Miljøoplysninger: 
Forventes at nedbrydes hurtigt og er let biologiske nedbrydeligt i henhold til OECD's retningslinier. 
 
13. Bortskaffelse: 
Spild, rester og affald afleveres til godkendt kommunal modtagestation eller Kommunekemi. 
 
14. Transportoplysninger: 
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG 
for søtransport. 
 
Ikke farligt gods. 
 
15. Oplysninger om regulering: 
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af 
kemiske stoffer og produktet, mærkes produktet som følger: 
 
Faresymbol: Ingen 
R-sætninger: Ingen  
S-sætninger: Ingen 
 
Pr-nr.: 2034723   Kode-nr.: 00 - 1 (1993) 
 
Nationale bestemmelser: 
Anvendelsesbegrænsninger: Ingen. 
 Krav til særlig uddannelse: Ingen udover information om produktets farlige egenskaber. 
 
16. Andre oplysninger: 
Tekst for R-sætninger i afsnit 3: 
36- Irriterer øjnene. 
36/38- Irriterer øjnene og huden 
 
 
Opdateringer februar 2008.  Opdateret i afsnit 1+15 pr-nr anført 
 
Sikkerhedsbladet er udfærdiget af: 
LUCKOW ApS 
Tlf.: +45 4848 1294 
 
 
Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på oversættelse af leverandørens Material Safety Data 
Sheet, vor nuværende viden og på EF samt national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort 
kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet 
anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig 
uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning.  
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til 
produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. 
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