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1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 
■ Oplysninger om produktet 

■ Handelsnavn: DISKO Plastic Cleaner - with antistatic agent / Kunststoff-Reiniger 1660 

■ Stoffets/præparatets anvendelse Plastic Cleaner 

■ Producent/leverandør 

     DISKO EDV-Reinigungsprodukte GmbH 

     2201 Gerasdorf bei Wien, Resselgasse 1 

     Phone +43 1 734 35 96-0   -   FAX +43 1 734 35 96-15 

■ Foryderligere information: Phone: +43 1 734 35 96-0 
 

2 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer 
■ Kemisk betegnelse 
■ Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. 

 

■ Farlige indholdsstoffer: 
CAS 68411-31-4 Alkylbenzolsulfonat Xi; R 41 2,5-10% 
CAS 29387-86-8 Propylenglykolbutylether Xi; R 36/38 < 2,5% 
CAS 112-34-5  2-(2-Butoxyethoxy)ethanol Xi; R 36 < 2,5% 
CAS: 124-68-5 
EINECS: 204-709-8 

2-amino-2-metylpropanol Xi; R 36/38-52/53 < 2,5% 

CAS 5989-27 5 Terpenhydrocarbon Xi, N; R 10-38-43-50/53 < 1,0% 

3 Fareidentifikation 
■ Farebetegnelse: Udgår. 
■ Oplysning om særlige farer for menneske og miljø: Udgår. 

4 Førstehjælpsforanstaltninger 
■ Generelle anvisninger: Der kræves ingen særlige forholdsregler. 
■ Efter indånding: Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge. 
■ Efter hudkontakt: Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden. 
■ Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. 
■Efter indtagelse: Søg læge, hvisproblemerne er vedvarende. 

5 Brandbekæmpelse 
■ Egnede slukningsmidler: Vand tåge 
■ Særlige værnemidler: Der kræves ingen særlige forholdsregler. 

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 
■  Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger: Ikke påkrævet. 
■ Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: 
  Indtrængen i kloaksystem, gruber og kældre skal forhindres.  
  Fortynd med rigeligt vand. 
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■ Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling: 
  Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,  
  savsmuld). 
■ Yderligere anvisninger: Der frigøres ingen farlige stoffer. 

7 Håndtering og opbevaring 
■ Håndtering: 
■ Anvisninger om sikker håndtering: 
 Der kræves ingen særlige forholdsregler. 
 Hold beholderen tætsluttende lukket. 
 Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere. 
■ Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler. 
■ Opbevaring: 
■ Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav. 
■ Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet. 
■ Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Ingen. 

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
■ Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg: 
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7. 
■ Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges: 
34590-94-8 (2-methoxymethylethoxy)propanol 
GV 300 mg/m3, 50 ppm 

H 
64-17-5 ethanol 
 

GV /V1900 mg/m3, 1000ppm 
107-98-2 1-methoxypropan-2-ol 
GV185 mg/m3, 50 ppm 
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 
GV\100mg/nF 
  

■ Yderligere anvisninger: Baseretpå de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen. 

■ Personlige værnemidler: 
■ Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne: 
  Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier. 
■ Åndedrætsværn: Ikke påkrævet. 
■ Håndbeskyttelse: Ikke påkrævet. 
■ Øjenbeskyttelse: Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller. 

9 Fysisk-kemiske egenskaber 
Generelle oplysninger 

Form: Flydende 
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Farve: 
Lugt: 

Lysegul 
Karakteristi
k

 

■ Tilstandsændring 
Smeltepunkt/smelteområde 
Kogepunkt/kogeområde 

Ikke bestemt. 
82°C (DIN 
53171) 

 

 ■ Flammepunkt: 52°C (DIN EN 22719)  

 ■ Antændelighed (fast, i luftform): Produkt unterhält nicht die Verbrennung  

 ■ Antændelsespunkt: 270°C  

 ■ Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt.  

 ■ Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.  

■ Damptryk ved 20°C: 23 hPa  

■ Densitet ved 20°C: 0,99 g/cm3 (DIN 51757)  

 ■ Opløselighed i/blandbarhed med 
vand: 

Fuldt blandbar.  

■ pH-vcerdived20°C: 9,5  

10 Stabilitet og reaktivitet 
■ Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug. 
■ Farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner. 
■ Farlige nedbrydningsprodukter: Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter. 

11 Toksikologiske oplysninger 
■ Akut toksicitet: 
■ Primær irritationsvirkning: 
■ på huden: Ingen lokalirriterende virkning. 
■ på øjet: Ingen lokalirriterende virkning. 
■ Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning. 
■ Yderligere toksikologiske oplysninger: 
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige 
klassificeringsdirektivforpræparater" i sidste gældende udgave. 
Vedfaglig korrekt omgang og ved brug i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse forärsager 
produktet efter vores erfaring og iht. de informationer, derforeligger os, ingen helbredsskadelige 
virkninger. 

12 Miljøoplysninger 
■ Okotoksidtet 
■ Øvrige oplysninger: Das Produkt ist biologisch abbaubar 
■ Generelle anvisninger: 
Fareklasse for vand 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende 
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder. 
Kravene i RVO opfyldes i og med at tensiderne er gennemsnitligt mindst 90% biologisk 
nedbrydelige. 
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13 Bortskaffelse 
■Produkt:  
■ Anbefaling:Mindre mængder kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
 ■ Europæisk affaldskatalog 

07 07 01V  

■ Urensede emballager: 
■ Anbefaling: Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med emballageforordningen. 
■Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler. 

14  Transportoplysninger 
■ Transport ad landvejen ADR/RID og GGVS/GGVE   
(grænseoverskridende/indland): 
ADR/RID-GGVS/E klasse: -- 

■ Søtransport IMDG/GGVSee:  
   IMDG/GGVSee-klasse -- 
■ Marine pollutant: Nej 

■ Lufttransport ICA O-TI og IA TA-DGR:    
ICA O/IA TA-klasse: -- 

15 Oplysninger om regulering 
■ Mærkning efter EØF-direktiver: 
De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes. Produktet 
er ikke mærkningspligtigt i henhold til EF-direktiverne/regulativet forfarlige stoffer. 

■ Nationale forskrifter: 
 

Klasse Andel i % 
NK 10-25 

 
VOC (EC): 22,85 % 

16 Andre oplysninger 
Alle ovenstående angivelser er baseretpå vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af 
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold. 

 

 

■ Datablad udstedt af: Phone +43 1 734 35 96-0   -   FAX +43 1 734 35 96-15 
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