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Sikkerhedsdatablad

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Vibe Fælgrens med syre 

Produktnummer L020

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificeret anvendelser Syreholdigt specialmiddel til rengøring af aluminiums- og stålfælge 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

1.4. Nødtelefon

National nødtelefonnummer Giftlinjin oplysninger,Telefon  +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering
Fysiske farer Met. Corr. 1 - H290

Sundhedsfarer

Miljøfarer Ikke klassificeret.

.

Klassificering (67/548/EØF)
eller (1999/45/EF)

T;R23/23/25. C;R35. Xi;R37.
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Vibe Autokemi ApS
Industrivænget 6
4540 Fårevejle st.
Telefon: +45 59 26 57 06

Mail: info@vibeautokemi.dk

Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 2 - H310 Acute Tox. 3 - H331 Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318



Miljømæssige Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand

2.2. Mærkningselementer

Piktogram

Signalord Fare

Faresætninger H290 Kan ætse metaller
H301 Giftig ved indtagelse
H310 Livsfarlig ved hudkontakt

Forholdsregler ved brug P103 Læs etiketten før brug. 

P260 Indånd ikke damp/spray.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Indeholder PHOSPHORSYRE...%, FLUSSYRE 4.14%

Mærkning i henhold til vaske
og rengøringsmidler

5 - < 15% phosphater, < 5% nonioniske tensider

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

PHOSPHORSYRE...% 10-30%

CAS-nummer: 7664-38-2 EF-nummer: 231-633-2

Klassificering
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
C;R34 

FLUSSYRE. % 1-5%

CAS-nummer: 7664-39-3 EF nummer: 231-634-8

Klassificering Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
T+; R26/27/28 C;R35
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H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

P234 Opbevares kun i den originale beholder.

P271 Brug kun udendørs eller i rum med god udluftning
P301+310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301+330+331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald ikke opkastning.
P303+361+353 VED KONTAKT MED HUDEN(eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. 
Skyl/skrub huden med vand.
P304+340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende
hviller i en stilling, som letter vejrtrækningen.

Skin Corr. 1A - H314 T+;R26/27/28 C;R35
Acute Tox. 2 - H300
Acute Tox. 1 - H310
Acute Tox. 2 - H330



COCO ALKYLAMINETHOXYLAT 1-5%

CAS-nummer: 61791-14-8 EF-nummer: 500-152-2

Klassificering
Acute Tox. 4 - H302
Eye Irrit. 2 - H318

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
Xn;R22. Xi;R41.

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Flyt straks pågældende person i frisk luft. Rinse nose and mouth with water. Søg læge ved
fortsat ubehag.

Indtagelse Fjern pågældende person fra forureningskilden. Skyl munden grundigt med vand. Giv masser
af vand at drikke. Søg læge ved fortsat ubehag.

Hudkontakt Fjern pågældende person fra forureningskilden. Fjern forurenet tøj. Skyl straks med masser af
vand. Anvend egnet creme til at fugte huden. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter
afvaskning.

Øjenkontakt Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15
minutter. Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat ubehag. Konsulter
en læge for specifik rådgivning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generel information Hoste, trykken for brystet, følelse af trykken for brystet.

Indånding Kan forårsage ætsninger i mund og svælg.

Indtagelse Kan medføre mavesmerter eller opkastning.

Hudkontakt Vedvarende hudkontakt kan medføre rødme og irritation.

Øjenkontakt Irritation af øjne og slimhinder.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Noter til lægen

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
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Aquatic Chronic 2 - H411

Specifikke noter til fluorid.derivater: Hvis calciumgluconat gel er tilgængelig, gid den angrebne hud. Massere
kontinuerligt, indtil smertene forsvinder. Må ikke bruges til behandling af øjne. Ved indtagelse giv mælk eller
Calciumgluconat gemmen munden.



Egnet slukningsmiddel Produktet er ikke brandfarligt. Anvend slukningsmidler, som er beregnet til den omgivende
brand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Termisk nedbrygning eller forbrænding kan omfatte de følgende stoffer: kuldioxid (CO2).
Carbonmonoxid (CO). Ammoniak eller aminer. Fluorider.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under
brandbekæmpelse Ingen særlige brandslukningsanvisninger.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige forholdsregler

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljømæssige forholdsregler Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden. For at forhindre udslip, placer
beholder med beskadigede side opad. Spild eller ukontrolleret udledninger til vandmiljøet skal
straks indberettes til Miljømyndigheder eller anden relevant kompetent myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Anvend egnet beskyttelsesudstyr, inkluderende handsker, sikkerhedsbriller/ansigtsskærm,
åndedrætsværn, støvler, tøj eller forklæde, hvor det er relevant. Sørg for tilstrækkelig
ventilation. Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Skyl
forurenet område med store mængder vand. Vær forsigtig, da gulve og andre overflader kan
blive glatte. Skyl forurenet område med store mængder vand. De lokale vand- og
miljømyndigheders krav skal følges, hvis forurenet vand skylles direkte ud i kloakken. Skyl
grundigt efter håndtering af spild.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter Bær beskyttelsestøj som beskrevet i afsnit 8, i dette sikkerhedsblad.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved brug

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted .
Opbevares i tætlukket originalemballage ved temperaturer mellem 4°C og 40°C. Må kun
opbevares i den originale emballage. 

Opbevaringsklasse Opbevaring af kemikalier.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.
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Bær passende beskyttelsesudstyr, herunder handsker, beskyttelsesbriller/ansigtsskærm,
støvler, tøj eller forklæde, alt efter omstændighederne. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig
udluftning. Gulve og andre overflader
kan blive glatte ved uslip.

Læs og følg producentens anbefalinger. Brug passende beskyttelsesudstyr til længerevarende 
eksponering og/eller høj koncentrationer af dampe, spray eller tåge. Forurenet tøj og sko skal kasseres.
undgå at spilde. Undgå kontakt med hud og øjne.



PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Arbejdshygiejniske grænseværdier
PHOSPHORSYRE ...%

Langsigtet grænseværdi (8 timers udsættelse): GV 1 mg / m3
Kortvarig grænseværdi (15 minutters): GV 2 mg / m3

FLUSSYRE ... %

Langsigtet grænseværdi (8 timers udsættelse): GV 1,8 ppm 1,5 mg / m3

grænse kortvarig eksponering (15 minutters): GV 3 ppm 2,5 mg / m3
GRV = Grænseværdier

PHOSPHORSYRE ...% (CAS: 7664-38-2)

DNEL Industri - ; Langsigtet: 2,92

8.2. Eksponeringskontrol
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Beskyttelsesudstyr

      

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Tilstrækkelig ventilation.

Øjen/ansigtsbeskyttelse Bær tætsiddende, kemiske beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Håndbeskyttelse Bær beskyttelseshandsker lavet af følgende materiale: Det anbefales, at handsker er lavet af
følgende materiale: Polyvinylchlorid (PVC). Gummi (natur, latex). Hyppig skift anbefales.

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå enhver form for hudkontakt. Etabler
øjenskyllestation. 

Hygiejneforanstaltninger Vask forurenet tøj før genbrug. Skift arbejdstøjet dagligt før de forlader arbejdspladsen.

Åndedrætsværn Hvis ventilationen er utilstrækkelig, skal egnet åndedrætsværn anvendes.



PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Klar væske. Væske.

Farve farveløs

Lugt mild

Lugtgrænse Ikke anvendelig. Ikke anvendelig.

pH pH (fortyndet opløsning): 1,0

Relativ massefylde ~  1.07 @  25°C

Opløselighed Opløselig i vand. Blandbar med vand.
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9.2. Andre oplysninger

Flygtige organiske
bestanddele

Dette produkt indeholder et maksimum VOC indhold på 0 g/litre.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Reaktioner med de følgende materialer kan generere varme: Baser

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når de anvendes som anbefalet.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Ikke bestemt. 

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås Reaktioner med alkalier og genererer varme.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås Stærke baser. Alkalier - uorganiske.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrænding kan omfatte de følgende stoffer: 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Andre sundhedsmæssige
påvirkninger

Der er intet bevis for, at produktet kan fremkalde kræft.

Akut toksicitet - oral
ATE oral (mg/kg) 120.19230769

Akut toksicitet - dermal
ATE dermal (mg/kg) 120.77294686

Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2). Fluorider. Ammoniak eller aminer.



Indånding Giftig ved indånding

Indtagelse Indtagelse af koncentreret kemikalie kan medføre alvorlig indre skader. Alvorlig ætsningdfare

7/10

Akut toksicitet - indånding

ATE indånding (gasser ppm)

2415.4589372

ATE indånding (dampe mg / I )
12.07729469

ATE indånding (støv / tåger mg / I )

1.20772947

Hudkontakt kan optages gennemhuden. Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved 

Øjenkontakt Alvorlig ætsningfare.

hudkontakt. Alvorlig ætsningfare.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Økotoksicitet Ikke anset som værende miljøfarlig.

12.1. Toksicitet

Akut toksicitet - fisk Ikke bestemt.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

COCO alkylaminethoxylat

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 hours, 96 timer: 5,6 mg/l, Onchorhynchus mykiss (regnbueørred)

Akut toksicitet - vanddyr EC50,  48 timer: 12,1 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

COCO alkylaminethoxylat

Persistens og
nedbrydelighed

Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt
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12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale Produktet er ikke bioakkumulere.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er opløseligt i vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT og vPvB
vurdering

Dette produkt indeholder ingen stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ikke bestemt.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generel information Bortskaf affald til godkendt affaldsdeponeringssted i overensstemmele med kravene i regionen.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 2922

UN Nr. (IMDG) 2922

UN Nr. (ICAO) 2922

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse
(ADR/RID)

ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S (Flussyre)

UN-forsendelsesbetegnelse
(IMDG)

UN-forsendelsesbetegnelse
(ICAO)

UN-forsendelsesbetegnelse
(ADN)

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 8 + 6.1

ICAO-klasse / division 8 + 6.1

ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S (Flussyre)

ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S (Flussyre)

ÆTSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S (Flussyre)
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Transport etiketter

Fareseddel

14.4. Emballagegruppe

ADR/RID emballagegruppe II

IMDG emballagegruppe II

ICAO emballagegruppe II

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlige stoffer/marine pollutant

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Tunnelrestriktionskode (E)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til
Bilag II af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

Ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU Lovgivning Kommissionens forordning (EU) nr 453/2010 af 20. maj 2010. Forordning (EF) nr
1272/2008 af Europa-Parlamentets og Rådet af 16. december 2008 om klassificering,
mærkning og emballerin af stoffet og blandinger (som ændret).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Generel information Kun trænet personale bør anvende dette materiale. 

Revisions dato 15/09/2018

Revision 3.0

Erstatter dato 12/06/2015

Den fuldstændige ordlyd af R-
sætninger

R22 Farlig ved indtagelse.
R23/24/25 Giftig ved indånding/giftig ved hudkontakt/giftig ved indtagelse
R26/27/28 Meget giftig ved indånding/meget giftig ved hudkontakt/meget giftig ved indtagelse
R34 Ætsningsfare
R35 Alvorlig ætsningsfare
R37 Irriterer åndedrætsorganerne
R41 Risiko for alvorlig øjenskade
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Den fuldstændige ordlyd af H-
sætninger

H290 Kan ætse metaller.
H300 Livsfarlig ved indtagelse. 
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse 
H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H331 Giftig ved indånding.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination
med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og
overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres
nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til
hans eget brug.


