
 
 

 

1) Identifikation af stoffet, af fremstiller, leverandør 
 Produktnavn:  ATLANTIS Disinfection 
 
 Leverandør:   ATLANTIS Disinfectants 
  Bæredygtighedens Hus 
  Søndre Kajgade 27 
  8500 Grenaa  
  Telefon: 53 34 13 55 
  www.atlantisdisinfectants.com 
  
 

2) Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer 
Indholdsstoffer: 
 
CAS:  91403-50-8 or32289-58-0 or 27083-27-8  Polyhexamethylenbiguanid   < 0,1  % 
Xi, N; R 36/38-43-51/53 

 
Cas:  8001-54-5    Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid     <  5 % 
C, Xn; R 22-34 
 
Cas:   39423-51-3    Polyoxypropylenetriamin                 < 5 %   
 
                             Hydrogenperoxyd    < 3 %   
 
 

 
 Information relaterer til koncentrat af de 4 produkter 
 Brugsopløsningen er en vandig opløsning  < 3 %                             
    

3) Fareidentifikation 
 Ætsende  væske  
 Farligt at indånde 

 

4) Førstehjælp 
  Indånding:  Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn.  

    
  Hud:  Forurenet tøj fjernes. Skyl huden og vask  med vand og sæbe.  

  Øjne:  Skyl straks med vand 
  Indtagelse:  Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. 

Fremkald ikke opkastning. Brug aktivt kul 
  Information:  Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue. 



 
 

 

 
 
 
 
 

5) Forhold ved brand 
  Forholdsregler ved brand:   Kan ikke brænde.  

  Slukningsmidler:    Ikke relevant.  
  Særlige farer ved eksponering:  Ikke relevant.  
  Særlige personlige værnemidler: Brug beskyttelsesdragt 
 

6) Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 Personlig beskyttelse:  Brug personlige værnemidler - se punkt 8.  
   Begræns spredning og sørg for god udluftning.  
 Miljøbeskyttelse:   Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de 
     lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.  

 Metoder til oprydning:  Opsuges med granulat eller lign. Opsamles i egnede 
beholdere. Efterskyl grundigt med vand.  

 Videre håndtering af spild: se punkt 13. 
 

7) Håndtering og opbevaring  
 Opbevaring:   I veltillukket beholder. Forsvarligt. 
 Særlige anvendelser:  se anvendelse - punkt 1. Beskyt mod frost 
 

8) Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  
 Forholdsregler ved brug:  Sørg for god udluftning 
  Skift straks eventuelt forurenet tøj.  
  Vask, hvis huden bliver forurenet.  

 Indånding:    Brug åndedrætsværn  
 Hud:     Brug handsker af f.eks. PVC eller butylgummi.  
 Øjne:     Tætsluttende beskyttelsesbriller ved stænk.  
  

9) Fysisk-kemiske egenskaber 
 Udseende:    Væske.  
 Lugt:    Karakteristisk.  
 pH v/20°C:    Ca. 7 (< 3 % vandig opløsning)  



 
 

 

 Kogepunkt (°C):   > 100  
 Smeltepunkt (°C):   -  
 Flammepunkt (°C):   > 100  
 Eksplosionsgrænse    -  
 Brandnærende egenskaber:  -  
 Damptryk (Pa) v/27°C:  -  
 Relativ vægtfylde v/20°C:  ca. 1 g/cm3 
 Vandopløselighed:   Blandbar. 
 

10) Stabilitet og reaktivitet 
 Stabilitet:     Kan ikke brænde. Almindeligvis stabil.  
      Undgå kraftig opvarmning.  
      Kan opbeveres mindst 2 år 

 Materialer, der skal undgås:  anioniske tensider.  
 Farlige nedbrydningsprodukter:  Ved ophedning kan der afgives giftige gasser. 
 

11) Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) 
 Optagelsesvej:  Hud og mavetarmkanal.  
 Ikke giftigt   Akut tox LD50 (rotter) > 650 mg/kg 
 Korttidsvirkninger:  
 Indånding:   Indånding af dampe er ikke sandsynligt. Indånding af 

aerosoltåger kan medføre hoste, irritation, ætsninger, 
hovedpine og svimmelhed.  

 Hud:    Ætsninger med rødme  
 Øjne:   Ætsning med rødme, synsforstyrrelser.  
 Indtagelse:   Ætsning af spiserør, kvalme, smerte, diarre, opkastninger, 

maveblødning,hovedpine,  
  

 

12) Miljøoplysninger 
 Økotoksicitet:  Giftig for organismer, der lever i vand, herunder bl.a. alger, 

svampe og bakterier.  
      
 Mobilitet:   Blandbar med vand, dvs. god mobilitet.  
 Nedbrydelighed:      Er let biologisk nedbrydeligt.  

  
 



 
 

 

13) Bortskaffelse 
  
 Affald:   Kemikaliet skal som ufortyndet betragtes som farligt affald. 

Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning.  
 Affalds nøgle nummer: 53507  

     
 

14) Transport  information 
  

UN-nr. : 1760  
Ætsende væske, n.o.s. (Benzalkoniumchlorid) 8 III  
ADR/RID/IMGD/IATA:  Klasse 8 (C9) ætsende 

 

15) Oplysninger om Regulering 
     Faresymbol: 
 R og S-sætninger:  
  
 R 34:   Ætsningsfare      C. Ætsningsfare.  
 R 50/53:  Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede  
   langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
 S 26:  Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  
 S 36/38:  Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.  
   
 S 61:   Undgå udledning til miljøet.  
 

16) Andre oplysninger 
 
 R-sætninger angivet under punkt 2:  
 R 22:    Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.  
 R 34:    Ætsningsfare.  
 R 50:    Meget giftig for organismer, der lever i vand.  
 R 50/53:   Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 

langtidsvirkninger i vandmiljøet.  
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