
Sikkerhedsdatablad  
  

 

                                                                                                                   TRÆFRISKER  
1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren.  

Leverandør: Cab-Dan ApS  
Mådevej 80 
6705 Esbjerg Ø  
Telefon: 75 45 48 28  
Fax.: 76 11 50 80 
E-mail: info@cabdan.com  
Produktnavn: Træfrisker  
Pr-nummer: 1342177  

2.Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.  
Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning.  
Navn CAS-nr. EINECS Vægt% Faresymbol R-sætninger  
Oxalsyre 144-62-7 205-634-3 <5 Xn 21/22  
Se afsnit 16 for fuld tekst for r- sætninger:  

3. Fareidentifikation.  
Langvarig kontakt kan irritere huden. Stof i øjnene forårsager irritation.  
Kode-nr.: 00 - 3 (1993)  

4. Førstehjælpsforanstaltninger  
Indånding: Personen bringes straks ud i frisk luft og holdes varm. Opsøg læge.  
Indtagelse: Drik rigeligt væske helst mælk. Fremkald IKKE opkastning. Tilskadekomne bringes til skadestue eller læge.  
Hudkontakt: Forurenet tøj fjernes og huden skylles grundigt med vand, og smøres med en fed creme. Ved vedvarende irritation opsøges 

læge.  
Øjenkontakt: Skyl omgående med koldt vand og fortsæt skylningen i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fortsæt skylningen til lægen 

har overtaget behandlingen.  

5. Brandbekæmpelse.  
Brandslukningsmidler: Produktet er ikke brandfarligt. Vælg brandslukningsmiddel efter omgivende brand.  

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld.  
Spild opsuges med absorberende middel. Blandingen opsamles i egnede beholdere til bortskaffelse (se afsnit 13 ).  
Området skylles efter med vand. For personlige værnemidler (se afsnit 8).  

 



 
                                                                                                                   TRÆFRISKER  
7. Håndtering og opbevaring.  
Håndtering: Sørg for adgang til øjenskylleflaske og rindende vand i arbejdsområdet. Se afsnit 8 for personlige værnemidler.  

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn i tillukket originalemballage beskyttet mod frost.  

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.  
Grænseværdier i henhold til Arbejdstilsynets liste dateret oktober 2002:  
Oxalsyre: 1 mg/m³ L  
Åndedrætsværn: Ikke påkrævet. Ved risiko for koncentrationer i luften over de anbefalede grænseværdier  
anvendes godkendt åndedrætsværn. Hvis der anvendes filtrerende åndedrætsværn, skal  
der anvendes gasfilter af type B.  
Handsker og beskyttelsestøj: Uigennemtrængelige handsker af PVC, neopren, butyl-, eller naturgummi. Brug særligt  
arbejdstøj der skal skiftes hyppigt; vådt eller fugtigt tøj eller handsker må ikke anvendes.  
Øjenværn: Anvend beskyttelsesbriller/ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk i øjnene.  

9. Fysisk-kemiske egenskaber.  
Udseende : Klar, ufarvet væske Lugt : Ingen  
pH : Massefylde : 1 g/ml  
Opløselighed i vand : 100% Viskositet : Som vand  

10. Stabilitet og reaktivitet.  
Stabilt under normale forhold.  

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).  
Indånding: Indånding kan forårsage irritation på slimhinderne i luftvejene. I alvorlige tilfælde kan indånding medføre åndedrætsbesvær.  
Indtagelse: Opløsninger af oxalsyre virker stærkt irriterende og evt. ætsende på slimhinderne i spiserør og mavetarmkanal. Afhængigt af 

den indtagne mængde, kan der forekomme kvalme og opkastning.  
Hudkontakt: Langvarig kontakt med kan medføre irritation.  
Øjenkontakt: Stænk i øjnene virker stærkt irriterende. Længerevarende kontakt kan medføre ætsninger med vedvarende synsskader.  

12. Miljøoplysninger.  
Ingen data tilgængelige på produktet. Oxalsyre kan give anledning til forurening af det ydre miljø. Produktet må ikke udledes til kloakker  
eller vand- jordmiljøet. I tilfælde af udledning af større mængder til miljøet kontaktes de lokale miljømyndigheder.  

 



 
                                                                                                       TRÆFRISKER  
13. Bortskaffelse.  
Spild og affaldsrester opsamles i egnede beholdere der sendes til kommunal modtagestation til bortskaffelse.  

14. Transportoplysninger.  
Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for  
søtransport.  
Ikke klassificeret som farligt gods.  

15. Oplysninger om regulering.  
Faresymbol(er): Ingen  
Indeholder: Oxalsyre  
R-sætninger: Ingen  
S-sætninger: 2-Opbevares utilgængeligt for børn.  
46-Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.  
Anden mærkning:  
Pr-nummer: 1342177  
Kodenummer (MAL-kode): 00 - 3 (1993)  

16. Andre oplysninger.  
Fuld tekst for r-sætninger , afsnit 2:  
21/22- Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.  
Anvendelsesbegrænsninger: Ingen udover informationer om produktets farlige egenskaber.  
Krav til særlig uddannelse: Ingen udover kendskab til oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad.  
Anvendelsesområde: Til blegning/lysning af træ samt til neutralisering af træ efter rengøring med TRÆ-RENS  
Dosering:  
Branche: Malerbranchen, privat husholdning  
Udarbejdet den: 19.08.2003  
Erstatter udgave: 07.08.2002  
Opdateringer august 2003: Opdateret i afsnit 8.  
 
Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på leverandørens anvisninger, vor nuværende viden og på EF samt  
National lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vort kendskab og kontrol. Anvisningerne i dette Sikkerhedsdatablad  
Er givet under forudsætning af at produktet anvendes som angivet i afsnit 16, ligesom det er forudsat at anvendelses-  
Begrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national  
Lovgivning. Oplysningerne i dette Sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til  
Produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.  

 


