
Vareinformationsark: 
 
1. Navn på produktet og producenten 
    Produktnavn:  Recyclean 
 
    Producent:  Sweden Recycling AB 

Järnvägsgatan 19 
SE 360 51 Hovmantorp 

 
  Tlf.:+46 478 475 00 
 
2. Sammensætning/klassificering af stofferne  
 

Navn CAS-nummer Koncentration %          Risikoangivelse Faresymbol 
Natriumhypoklorit 7681-52-9 Ca. 1,5 aktiv klor 31 36/38  -1) 

 
     -1) 
     5% konc. 10% aktiv klor: Xi. R31-36/38 
     Konc.: 10%aktiv klor: C, R31-34 

 
 
3. Farlige egenskaber 
    Produktet irriterer hud og øjne 
 
4. Førstehjælp 
 
    Hudkontakt:  
    Skyl straks med rigeligt vand. Tag de forurenede klæder og sko af og skyl huden under. 
 
    Øjenkontakt:  
    Skyl straks med rigeligt vand og forsæt med dette i 15 minutter. Kontakt læge hvis irritationen  
    fortsætter. 
 
    Fortæring:  
    Giv straks vedkommende vand (ca.½ liter) eller helst mælk at drikke. 
 
5. Forholdsregler ved brand 
 
Beholdere i nærheden af ilden flyttes. 
 
6. Forholdsregler ved spild/utilsigtet udslip 
 
     Personlige sikkerhedsforanstaltninger: anvend sikkerhedsbriller og handsker. 
    Rengøringsmetoder: 
    Mindre mængder spules i afløb med store mængder vand 
 
 



 
7. Håndtering og lagring 
 
    Håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Ved risiko for direkte kontakt eller stænk  skal der  
    anvendes sikkerhedsbriller og handsker. 
 
    Lagring: Produktet lagres køligt, i mørke flasker og afsondret fra syrer. 
 
8. Begrænsning af eksponering/personlige sikkerhedsforanstaltninger 
 
    Åndedrætsbeskyttelse: Behøves normalt ikke. 
    Beskyttelse af hånder: Beskyttelseshandsker, egnet materiale er Neopren. 
    Beskyttelse af hud: Heldækkende beklædning. 
 
9. Fysiske og kemiske egenskaber 
 
    Udseende:  Gullig væske. 
    Lugt:  Svag, sødlig. 
    PH:  12,2. 
    Kogepunt:  Sønderdeles ved opvarmning. 
    Damptryk:  Meget lavt. 
    Relativ densitet: 1,1 
    Opløselighed i vand: Fuldstændig. 
    Øvrige oplysninger: Korroderer de fleste metaller. 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 
    Forhold som bør undgås: Varme. 
    Farlige nedbrydningsprodukter: Afgiver giftig gas (klor) ved opvarmning eller kontakt med syre. 
 
11. Toksikologisk information 
 
    Ved kontakt med syre udvikles der klorgas, som ved indånding giver hoste, svigen i næse og  
    mund samt åndedrætsvanskeligheder. 
 
    Langvarig eller gentagen hudkontakt kan give irritation og eksem. 
 
    Stænk i øjnene giver stærk svigen og risiko for ætsning. 
 
    Fortæring giver svien, ætsning i svælg og spiserør, opkastning og alment ubehag. 
 
 
 
 
 
 



12. Økotoksikologisk information 
 
    Akkumulering:   Produktets komponenter er ikke bioakkumolerbare. 
    Toksitet  
    (akutte eller langtidseffekter). Produktet  er bakteriedræbende. 

Andre effekter: Indeholder natriumhypoklorit, som mistænkes for at have 
miljøskadelige effekter. 

 
13. Håndtering af affald 
    Ikke tømte beholdere afleveres på en modtagestation for giftigt affald. 
 
14. Transportinformation 
    Produktet klassificeres som ikke farligt gods. 
 
15. Gældende bestemmelser 
    Risikoangivelse: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. 
 Irriterer øjnene og huden. 
 
    Faresymbol: 
 
    Farebetegnelse: Irriterende 
 
Farekode: Xi 
 
    Beskyttelse: Ved kontakt med øjnene skyl straks med rigeligt vand (i 15 minutter) og 

kontakt læge. 
 Ved hudkontakt, vask straks omhyggeligt med vand. 
 Brug egnede beskyttelseshandsker. 
 Bland ikke med syre. 
 
16. Øvrig information 
    Produktet indeholder natriumhypoklorit og andre stoffer i værdier under klassificeringsgrænsen  
    for de pågældende stoffer. Sammensatlagt overstiger de dog grænsen. Produktet klassificeres  
    derfor som irriterende selvom intet enkelt produkt indgår med så høj værdi at det skal  
    klassificeres. 
 
    Forklaring til kodetal for risikoangivelser: 
    R31: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. 
    R36/38: Irriterer øjnene og huden. 
    R34: Ætsende 
 


