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SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 - REACH) NEX
MEDICAL ANTISEPTICS SRL
Nex Clorex C2 -

SIKKERHEDSDATABLAD
(REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)
PUNKT 1: IDENTIFICERING AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1. Produktidentifikator Produktnavn:
Nex Clorex C2 klorhexidinsæbe 4%
klorhexidin: 212226
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Antisepsis
af sund hud
1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Registreret firma navn: NEX MEDICAL ANTISEPTICS SRL.
Adresse: Via Per Arluno 37/39, 20010 Casorezzo (MI) , ITALIEN.
Telefon: 0039 02 90297821.

Fax: 0039 0290383137.

info@nexmedical.it
www.nexmedical.com
1.4. Nødtelefonnummer : 0039 063054343.
Forening/organisation : Policlinico Agostino Gemelli (RO)

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere ændringer.
Øjenirritation, kategori 2 (Øjenirrit. 2, H319).
Denne blanding udgør ingen sundhedsrisiko. Se anbefalingerne vedrørende andre produkter på stedet.
Denne blanding udgør ingen miljømæssig risiko. Ingen kendte eller forventede miljømæssige skader under normale anvendelsesforhold.
2.2. Mærkningselementer
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 og senere ændringer.
Farepiktogrammer :

GHS07
Signalord:
ADVARSEL
Faresætninger:
H319
Sikkerhedssætninger - Generelt :

Forårsager alvorlig øjenirritation.
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P102
Sikkerhedssætninger - Reaktion :
P305 + P351 + P338

Opbevares utilgængeligt for børn.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
SIKKERHEDSDATABLAD (FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 - REACH) NEX
MEDICAL ANTISEPTICS SRL
NEX IODIO P2 -

2.3. Andre farer Ingen
data til rådighed.
PUNKT 3 : SAMMENSÆTNING AF /OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.2. Blandingernes
sammensætning :
Identifikation
INDEKS: A68891_38_3
CAS: 68891 -38 -3
EF: 500 -234 -8
REACH: 01-2119488639-16

(EF) 1272/2008
GHS05
Dgr.
Hudirrit. 2, H315
Øjenskade 1, H318
Kronisk farlig for vandmiljøet 3, H412

Noter

%
2.5 <= x % < 10

C12-C14-ALKYLETHERSULFAT,
NATRIUMSALT

PUNKT 4 : FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
Som hovedregel bør der, i tvivlstilfælde eller hvis symptomerne vedvarer, altid tilkaldes en læge. Giv
ALDRIG en bevidstløs person noget at drikke.
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
I tilfælde af eksponering ved inhalation:
Flyt personen fra risikostedet og flyt ham/hende udenfor.
I tilfælde af stænk i eller kontakt med øjnene:
Hvor muligt, fjern kontaktlinser.
Skyl grundigt med rent vand i 15 minutter, mens øjenlågene holdes åbne.
Pas på ikke at indføre skyllevandet i det ubeskadigede øje.
Hvis der opstår rødme, smerter eller synshæmmelse, konsultere en øjenlæge. Vis denne beholder eller etiket.
I tilfælde af stænk på eller kontakt med huden :
I tilfælde af hudirritation, søg lægehjælp.
I tilfælde af indtagelse :
Skyl munden, tillad ikke at drikke, undgå at fremprovokere opkastning. Berolig personen og bring straks til hospital eller læge. Vis etiketten til
lægen.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Jf. § 11
4.3. Oplysning om øjeblikkelig lægehjælp og særlig nødvendig behandling
Der henvises til lægens anbefaling.
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PUNKT 5 : BRANDBEKÆMPELSE
Ikke brandbar.
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmetoder
Alle slukningsmidler er tilladt: skum, sand, kuldioxid, vand, pulver.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
En brand vil ofte give en tyk sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadeligt.
indånding af røg.

Undgå

5.3. Anvisninger for brandmandskab Anvend individuelle isolerende
indåndingsapparater og en fuldt beskyttende dragt.
PUNKT 6 : FORANSTALTNINGER MOD UTILSIGTEDE UDSLIP
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Se
sikkerhedsforanstaltningerne nævnt under punkt 7 og 8.
6.2. Foranstaltninger til beskyttelse af miljøet
Inddæm og kontrollér lækager eller udslip med ikke-brændbare, absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermiculit, diatoméjord i tromler til
affaldsbortskaffelse.
Undgå at materialet udledes til kloak eller afløb.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsug det spildte produkt med absorberende ikke-brændbare materialer, og fej det væk eller fjern med en skovl. Anbring alt affald i tønder med
henblik på bortskaffelse. Må ikke blandes med andet affald. Vask den kontaminerede overflade grundigt med vand. Produktet må ikke afhentes
med henblik på genbrug.
6.4. Henvisning til andre punkter Bortskaffelse:
se pkt. 13.

PUNKT 7 : HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Produkt
til udvortes brug - må ikke sluges.
Følg instruktionerne med hensyn til betingelserne for anvendelse.
Anbefalet udstyr og procedurer:
Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8.
Undgå at denne blanding kommer i kontakt med øjnene. Adgang
til vand i nærheden.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Hold
beholderen tæt tillukket.
Må ikke anvendes efter udløbsdatoen angivet på emballagen.
Opbevar KUN i den originale beholder. Skal
opbevares utilgængeligt for børn.
7.3. Særlige anvendelse(r) Se
punkt 1 for produktanvendelse.

PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
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8.1. Kontrolparametre
Ingen data til rådighed.
8.2. Eksponeringskontrol
- Beskyttelse af øjne / ansigt Undgå kontakt med øjnene.
Stil øjenskylningsmidler til rådighed under workshops.
Om nødvendigt, den nærmeste vandtilførsel.
- Håndbeskyttelse
Ikke relevant.
- Kropsbeskyttelse
SUNDHEDSMÆSSIGE FORANSTALTNINGER: Undlad
at spise,drikke eller ryge under brugen.
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- Åndedrætsværn
Ikke relevant under normale brugsvilkår.

PUNKT 9 : FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Generel information :
Fysisk tilstandsform:

Flydende væske.

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø
pH:
Kogepunkt/kogepunktsinterval :
Flammepunktinterval:
Damptryk (50°C) :
Densitet:
Vandopløselighed:
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval :
Selvantændelsestemperatur:
Nedbrydningspunkt/nedbrydningsinterval :
9.2. Andre oplysninger
Ingen data til rådighed.

Ikke anført.
Neutral.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
>1
Kan fortyndes.
Ikke specificeret.
Ikke specificeret.
Ikke specificeret.

PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet Ingen data til rådighed.
10.2. Kemisk stabilitet
Denne blanding er stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold i afsnit 7.
10.3. Mulighed for farlige reaktioner
Jf. § 10.1 og 10.2
10.4. Forhold, der skal undgås Må
ikke blandes med andre produkter.
10.5. Uforenelige materialer Må ikke
blandes med andre produkter.
10.6. Farlige
nedbrydningsprodukter
Ved høje temperaturer kan farlige nedbrydningsprodukter opstå, såsom røg, kulilte og kuldioxid, nitrogen oxid.

PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
11.1.1. Stoffer
Ingen tilgængelige toksikologiske data vedr.stofferne.
11.1.2. Blanding
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Alvorlig øjenskade/øjenirritation :
Forårsager alvorlig øjenirritation.

PUNKT 12 : MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER
12.1. Toksicitet
12.1.2. Blandinger
Ingen tilgængelige data vedr. blandingens toksicitet for vandmiljøet.
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen data til rådighed.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data til rådighed.
12.4. Mobilitet i jord
Ingen data til rådighed.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen data til rådighed.
12.6. Andre negative virkninger Ingen data til rådighed.

PUNKT 13 : BORTSKAFFELSE
Korrekt affaldshåndtering i blandingen og/eller dets beholder fastlægges i overensstemmelse med direktiv 2008/98/EF.
13.1. Metoder til affaldsbehandling Må ikke hældes i kloaker eller afløb.
Affald :
Affaldshåndtering foretages, uden at menneskets sundhed bringes i fare, uden at miljøet skades, og navnlig uden risiko for hverken vand, luft,
jord, planter eller dyr.
Genbrug eller bortskaffelse af affald i overensstemmelse med gældende lovgivning, fortrinsvis via et autoriseret bortskaffelsesfirma. Foruren
ikke jorden eller vandet med affaldet, smid ikke affald i naturen.
Forurenet emballage :
Tøm beholderen helt. Lad etiket(ter) sidde på beholderen. Overlad
til et autoriseret bortskaffelsesfirma.
Affaldskoder (afgørelse 2001/573/EF, direktiv 2006/12/EØF, direktiv 94/31/EØF om farligt affald) :
18 01 06 * kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer For
information :
18 = Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne forskningsaktiviteter (undtagen køkken- og storkøkkenaffald, der ikke har
direkte tilknytning til patientbehandling)
Affaldskoden fastslås af brugeren, alt efter anvendelsen af produktet.
Angivelsen
af affaldskoden er vejledende.

PUNKT 14 : TRANSPORTINFORMATION
Fritagelse for transport klassificering og mærkning.
Transportér produktet i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport, IMDG for søtransport og
ICAO/IATA for lufttransport (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).
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PUNKT 15 : REGULERINGSSMÆSSIGE OPLYSNINGER
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
- Oplysninger vedr. beholder:
Ingen data til rådighed.
NEX IODIO P2 7,5%

- Særlige bestemmelser :
Ingen data til rådighed.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen data til rådighed.

PUNKT 16 : ANDRE OPLYSNINGER
Da brugerens arbejdsforhold er ikke kendt af os, er oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad baseret på vores nuværende viden og på den
nationale og på fællesskabets lovgivning.
Det er altid brugerens ansvar at tage alle nødvendige forholdsregler for at opfylde lovkrav og lokale bestemmelser.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes, som en beskrivelse af sikkerhedskravene vedrørende blandingen og ikke som garanti for
egenskaberne.
Det anbefales, at oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gives til brugere, hvis nødvendigt i passende form.
Informationerne relaterer til det særligt udpegede produkt og er ikke nødvendigvis gældende i kombination med et andet produkt. Produktet må
ikke anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i punkt 1, uden først at have indhentet en skriftlig håndteringsvejledning.
Formulering af sætninger omtalt i afsnit 3 :
H315
Forårsager hudirritation.
H318
Forårsager alvorlig øjenskade.
H412
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Forkortelser :
ADR: Den Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.
IMDG: Den Internationale kode for søtransport af farligt gods.
IATA : Den Internationale Luftfartssammenslutning.
ICAO : Den Internationale Organisationen for Civil Luftfart.
RID : Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.
GHS07 : Udråbstegn.
PBT: Persistente, bioakkumulerende og toksiske.
vPvB : Meget persistente, meget bioakkumulerende.
SVHC : Særligt problematiske stoffer.
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