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FRIONETT ACTIV' 104505

 1  NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET                            

PRODUKTNAMN : FRIONETT ACTIV'

Rekommenderad användning: Koncentrerad produkt för underhåll av kylsystem och
luftkonditioneringsanläggningar

LEVERANTÖR:

Namn: DEHON SERVICE

Adress : 26, Avenue du Petit Parc
94683 VINCENNES cedex

Telefonnummer : +33 (0)1 43 98 75 00

Telefaxnummer : +33(0)1 43 98 21 51

e-mail : ContactFDS@dehon.com

Avdelning att kontakta : Avdelning "Säkerhetsdatablad" - TEL : +33(0)1 49 83 53 00

TELEFONNUMMER FÖR TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER (24h/24) : +44 (0)208 762 8323
NÖDSITUATIONER : Giftinformationscentral : INRS/ORFILA (Frankrike) : +33 (0) 1 45 42 59 59

2  FARLIGA EGENSKAPER                                

VIKTIGASTE FARLIGA EGENSKAPER :

Skadliga effekter på människors hälsa : Såvitt vi känner till utgör denna produkt ingen särskild risk, förutsatt att de allmänna
bestämmelserna om hygien inom industrin följs

Miljöeffekter: Utgör ingen särskild miljörisk, förutsatt att rekommendationerna i avsnitt 13 om
avlägsnande iakttas, liksom tillämpliga nationella eller lokala föreskrifter

Fysikaliska och kemiska faror:

- Brand eller explosion: Ej bedömd som brandfarlig enligt EU-normer

Produktens klassificering : Denna produkt har inte klassificerats som "farlig beredning" i enlighet med EU:s
bestämmelser

3  SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR       

BEREDNING :

Komponenter som ger varan dess farliga Ingen
egenskaper :

 4  FÖRSTA HJÄLPEN                                    

Inandning : Om exponerad person mår dåligt :
Kalla omedelbart på läkare

Kontakt med hud : Skölj med vatten
Kalla på läkare i händelse av rodnad eller irritation

Kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten.
Rådgör med en ögonläkare i händelse av ihållande irritation

Förtäring : Skölj munnen med vatten
Uppsök läkare om obehag uppstår.

 5  BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER                          

Lämpliga släckningsmedel : Alla släckmedel kan användas

Icke lämpliga släckningsmedel : Inget enligt vår kännedom. Vid brand i närheten använd lämpliga släckmedel

Specifika risker : Risk för utflöde av giftiga rök

Specifika metoder : Undvik att släckningsvatten kastas ut på områden utanför branden

Skyddsutrustning för brandmän : Andningsmask med eget oberoende syresystem
Vattentät skyddsutrustning
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 6  ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP                  

Personliga försiktighetsåtgärder : Undvik all direktkontakt med produkten.

Miljöskyddsåtgärder: Låt inte produkten sprida sig i omgivningen
Häll inte ut vätskan i avlopp eller floder

Saneringsmetoder :

- Återvinning: Torka upp spillet med:
- inert absorberande material.
 - sand eller jord

- Sanering: Tvätta det nedsmutsade området med rinnande vatten

- Omhändertagande av avfall : Eliminera genomdränkta material i enlighet med gällande föreskrifter

 7  HANTERING OCH LAGRING                             

HANTERING

Tekniska åtgärder: Ventilation

Andra åtgärder: Undvik kontakt med huden och ögenen

LAGRING

Lagringsvillkor:

- Rekommenderas : Lagra:
- behållaren ska vara noggrant tillsluten
- i en sval lokal med god ventilation

Förpackningsmaterial:

- Rekommenderas: Originalförpackning

 8  BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD    

Tekniska åtgärder: Säkerställ att arbetsstationen har god ventilation

Personliga försiktighetsåtgärder :

- Andningsskydd : Om ventilationen är korrekt anpassad, är det inte nödvändigt att bära
andningsskydd

- Händernaskydd : Skyddshandskar

- Ögonskydd : Skyddsglasögon

- Hudskydd : Skyddskläder:

Arbetshydien : Det är inte tillåtet att äta, dricka och röka under användning
Tvätta händerna efter varje hantering

 9  FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER                

Fysikalisk tillstånd : Vätska

Färg : Ofärgad

Lukt : fräscht grön

pH-värde : 10.9 (i befintligt skick)

Kokpunkt : Ej bestämt

Flampunkt : > 60 °C

Densitet : 1.005 g/cm³ vid 20 °C

Löslighet :

-i vatten : Löslig
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10  STABILITET OCH REAKTIVITET                        

Stabilitet: Stabil vid rumstemperatur och normal användning

Farliga reaktioner : Inga under normala förhållanden.

11  TOXIKOLOGISK INFORMATION                          

Akut toxicitet : Inga entydiga resultat

12  EKOLOGISK INFORMATION                             

Inga uppgifter finns tillgängliga : Låt inte produkten sprida sig i befintligt skick i omgivningen

13  AVFALLSHANTERING                                  

PRODUKTAVFALL:

Destruktion/eliminering: Avlägsna enligt gällande lokala föreskrifter

NEDSMUTSADE FÖRPACKNINGAR:

Destruktion/eliminering: Töm förpackningarna helt före eliminering
Lämna till en godkänd anläggning

ANMÄRKNING : Förbrukaren uppmärksammas på att lokala bestämmelser för deponering av avfall
kan förekomma.

14  TRANSPORTINFORMATION                              

INTERNATIONELLA BESTÄMMELSER :

RID/ADR/IMDG/IATA : Ej begränsad

ANMÄRKNING: Ovannämnda föreskrifter är de som gällde när formuläret upprättades
Men med hänsyn till en eventuell modifikation av de bestämmelser som styr
transporten av farliga ämnen och i de fall då den VIB som ni besitter skulle vara
äldre än 12 månader rekommenderas en verifikation av deras giltighet hos er

15  GÄLLANDE FÖRESKRIFTER                             

EG-märkning :

Symbol(er) : Ingen.

R-Fras(er) : Inge R-fras

S-Fras(er) : S7/9 : Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
S46 : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning elle
etiketten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER :

FÖRORDNING EG nr 648/2004 : - Fosfater : < 5 %
- Nonjontensider : < 5 %
- Desinfektionsmedel
- Parfym
- d-Limonen

Direktiv 98/8/EG : Innehåll :
Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, klorider (CAS 68391-
01-5) : 2.35 g/l (TP02)

Frankrig : Klassade anläggningar : 1431 + 1432

ANM: Den information om bestämmelser som anges i detta avsnitt tar enbart upp de
huvudsakliga föreskrifterna som är specifikt tillämpliga på den produkt som är
föremål för FDS
De grundläggande gemenskapstexter som anges är föremål för uppdateringar och
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15  GÄLLANDE FÖRESKRIFTER                               /...

inlemmas i nationell rätt
Vi rekommenderar att man tar hänsyn till samtliga åtgärder eller bestämmelser som
kan vara tillämpliga, vare sig de är internationella, nationella eller lokala.
Vi vill fästa användarens uppmärksamhet på att det kan finnas andra
bestämmelser som kompletterar dessa föreskrifter

16  ANNAN INFORMATION                                 

Ytterligare information : Produkt som enbart är avsedd för industriell användning
För ytterligare information om denna produkt se den tekniska anvisningen eller
kontakta säljteamet i ditt område
Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med bilaga II till förordning (EG)
nr 1907/2006 (REACH)

* Uppdaterat : Ändringar anges med en asterisk (*)

Detta formulär kompletterar de tekniska bruksanvisningarna, men ersätter dem inte. De upplysningar som ingår är grundade på
våra kunskaper om den berörda produkten vid det datum då uppdateringen ägde rum. De anges i god tro.
Vi vill för övrigt fästa användarens uppmärksamhet på de risker som eventuellt finns då en produkt används för andra ändamål, än
för de som den utvecklades för. Uppdateringen befriar inte i något fall användaren ansvaret att känna till samtliga lagtexter som
reglerar dennes verksamhet. Det är användarens fulla ansvar att vidta de försiktighetsåtgärder som är förknippade med
produktens användning. Samtliga de föreskrifter som nämns har enbart som syfte att hjälpa användaren att uppfylla sina
skyldigheter vid användning av en farlig produkt.

Denna uppräkning skall inte betraktas som fullständig. Den fråntar inte användaren ansvaret att försäkra sig om att han uppfyller
övriga skyldigheter som framgår av andra texter än de som anges här och reglerar innehav och användning av produkten, för
vilken han är ensam ansvarig.

Slut på dokumentet
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