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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Produktets form : Blanding
Produktnavn : K & N Power Kleen
Produktkode : 99-0621EU
Produktgruppe : Handelsvare

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

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

: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)

1.2.2. Anvendelser der frarådes
Ingen tilgængelige oplysninger
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
K&N Engineering, Inc.
P.O. Box 1329
92502-1329 Riverside, CA - USA
T (800) 858-3333 - F (951) 826-4001

1.4. Nødtelefon
Nødtelefonnummer : Chemtrec (800) 424-9300 / +1 (703) 527-3887 (CCN 632715)

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Hudætsning/hudirritation, kategori 1A H314 

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning 
Farepiktogrammer (CLP) :

GHS05

Signalord (CLP) : Fare
Farlige indholdsstoffer : Natriumhydroxid
Faresætninger (CLP) : H314 - Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætninger (CLP) : P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P264 - Vask hænder, overarme og ansigt grundigt efter brug.
P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P303+P361+P353 - VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks 
af. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 
vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
P321 - Særlig behandling (se supplerende førstehjælpsinstruktioner på denne etiket).
P363 - Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P405 - Opbevares under lås.
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i 
overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer.
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2.3. Andre farer
Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Ingen.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Ikke relevant

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP]

Norfox 226 (CAS nr) HMIRA 9867 3 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Natriummetasilicat (CAS nr) 6834-92-0
(EC-nummer) 229-912-9
(EC Index nummer) 014-010-00-8

2,065 Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

Natriumhydroxid (CAS nr) 1310-73-2
(EC-nummer) 215-185-5
(EC Index nummer) 011-002-00-6

0,032 Skin Corr. 1A, H314

Specifikke koncentrationsgrænser:
Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgrænser
Natriumhydroxid (CAS nr) 1310-73-2

(EC-nummer) 215-185-5
(EC Index nummer) 011-002-00-6

( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315
( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319
( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16
 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp generelt : Tilkald straks læge. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges.
Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Førstehjælp efter hudkontakt : Skyl/brus huden med vand. Alt tilsmudset tøj tages straks af. Tilkald straks læge.
Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. 

Fortsæt skylning. Tilkald straks læge.
Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Tilkald straks læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Forbrændinger.
Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Alvorlige øjenskader.
Symptomer/virkninger efter indtagelse : Forbrændinger.
Kroniske symptomer : Ingen kendt.

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

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brandfare : Ved forbrænding dannes: carbonoxider (CO og CO2).
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af 
brand

: Kan afgive giftig røg.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandslukningsinstruktioner : Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand.
Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke 

pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

6.1.2. For indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til 

afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå udledning til miljøet. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Til tilbageholdelse : Containment: Contain any spills with dikes or absorbents to prevent migration and entry into 

sewers or public waters.
Rengøringsprocedurer : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel. Store mængder: Store spildmængder 

inddæmmes med sand eller jord. Små mængde flydende spild: Suges op med ikke-brandbart 
absorberende materiale og bringes i beholder for bortskaffelse. Produktets og dets beholder 
skal bortskaffes på sikker vis og i henhold til den lokale lovgivning.

Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter
For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Indånd ikke 

røg, gas, tåge, spray, damp. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Træf alle nødvendige tekniske 
foranstaltninger for at undgå eller begrænse frigivelsen af produkt på arbejdsstedet.

Hygiejniske foranstaltninger : Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges 
under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Lagerbetingelser : Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Uforenelige produkter : Oxidationsmidler og reduktionsmidler.

7.3. Særlige anvendelser
Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre

Natriumhydroxid (1310-73-2)
Danmark Grænseværdie (ceiling) (mg/m³) 2 mg/m³

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.
 
Beskyttelse af hænder:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker

Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller. Øjenværn skal benyttes, inklusive både beskyttelsesbriller mod kemikaliestænk og 
ansigtsskærm, når der er mulighed for kontakt med øjnene som følge af væskestænk eller luftbårne partikler

Beskyttelse af krop og hud:

Beskyttelsesbeklædning med lange ærmer
 
Åndedrætsbeskyttelse:

Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig
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Beskyttelse mod termiske farer:

Ikke tilgængeligt.

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:

Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform : Væske

 

Udseende : Væske.
Farve : lyserød.

 

Lugt : Karakteristisk.
 

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data
 

pH : 12 - 13
 

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data
 

Smeltepunkt : Ikke relevant
 

Frysepunkt : <= 0 °C (32 °F)
 

Kogepunkt : >= 100 °C (212 °F)
 

Flammepunkt : Ingen tilgængelige data
 

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data
 

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data
 

Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke relevant
 

Damptryk : Ingen tilgængelige data
 

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data
 

Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data
 

Opløselighed : Vand: Opløseligt
 

Log Pow : Ingen tilgængelige data
 

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data
 

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data
 

Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data
 

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data
 

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger
VOC-indhold : <= 10 g/l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7).

10.5. Materialer, der skal undgås
Reduktionsmidler. Oxidationsmiddel.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ætsende dampe. Ved forbrænding dannes: carbonoxider (CO og CO2).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret



K & N Power Kleen
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

15-10-2018 DA (dansk) 5/9

Natriumhydroxid (1310-73-2)
LD 50 oral rotte 140 - 340 mg/kg
LD 50 hud kanin 1350 mg/kg

Natriummetasilicat (6834-92-0)
LD 50 oral rotte 1153 mg/kg

Norfox 226 (HMIRA 9867)
LD 50 oral rotte > 2000 mg/kg

Hudætsning/-irritation : Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
pH: 12 - 13

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Alvorlige øjenskade, Kategori 1, implicit
pH: 12 - 13

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering

: Ikke klassificeret

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret

Aspirationsfare : Ikke klassificeret
 

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på 
mennesker og mulige symptomer

: Ætsende for øjnene og huden.

Andre oplysninger : Sandsynlige eksponeringsveje: indtagelse, hud og øjne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Miljø - generelt : Ikke-neutraliseret produkt kan være farligt for vandlevende organismer.
Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret
Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret

Natriumhydroxid (1310-73-2)
LC50 fisk 1 45,4 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])

Natriummetasilicat (6834-92-0)
LC50 fisk 1 210 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static])
LC50 fisk 2 210 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio)

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen tilgængelige oplysninger

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen tilgængelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord
Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger
Andre negative virkninger : Ingen kendt.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af 
spildevand

: Må ikke udledes til kloak eller vandløb.

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Undgå udledning til miljøet. Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale 
sikkerhedsregler.
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PUNKT 14: Transportoplysninger
I overensstemmelse med ADN / ADR / IATA / IMDG / RID

14.1. UN-nummer
UN-nr. (ADR) : Ikke relevant
UN-nr. (IMDG) : Ikke relevant
UN-nr. (IATA) : Ikke relevant
UN-nr. (ADN) : Ikke relevant
UN-nr. (RID) : Ikke relevant

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Korrekt transportbetegnelse (ADR) : ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (sodium metasilicate, sodium hydroxide)
Officiel godsbetegnelse (IMDG) : Ikke relevant
Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Ikke relevant
Korrekt transportbetegnelse (ADN) : ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (sodium metasilicate, sodium hydroxide)
Korrekt transportbetegnelse (RID) : ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. (sodium metasilicate, sodium hydroxide)

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR
Transportfareklasse(r) (ADR) : 8
Faresedler (ADR) : 8 

:

IMDG
Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke relevant

IATA
Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke relevant

ADN
Transportfareklasse(r) (ADN) : 8
Faresedler (ADN) : 8 

:

RID
Transportfareklasse(r) (RID) : 8
Faresedler (RID) : 8 

:

14.4. Emballagegruppe
Emballagegruppe (ADR) : III
Emballagegruppe (IMDG) : Ikke relevant
Emballagegruppe (IATA) : Ikke relevant
Emballagegruppe (ADN) : III
Emballagegruppe (RID) : III
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14.5. Miljøfarer
Miljøfarlig : Nej
Marin forureningsfaktor : Nej
Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

   
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport
Klassificeringskode (ADR) : C9 
Særlige bestemmelser (ADR) : 274
Begrænsede mængder (ADR) : 5l
Undtaget mængder (ADR) : E1
Emballeringsforskrifter (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP19 
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere 
(ADR)

: T7

Særlige bestemmelser for flytbare tanke og 
bulkcontainere (ADR)

: TP1, TP28

Tankkode (ADR) : L4BN
Køretøj til tanktransport : AT
Transportkategori (ADR) : 3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli 
(ADR)

: V12

Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 80 
Tunnelrestriktionskode (ADR) : E 

- Søfart
Ikke relevant

- Luftfart
Ikke relevant

- Transport ad indre vandveje
Klassificeringskode (ADN) : C9 
Særlige bestemmelser (ADN) : 274
Begrænsede mængder (ADN) : 5 L
Undtagne mængder (ADN) : E1
Transport tilladt (ADN) : T
Udstyr påkrævet (ADN) : PP, EP
Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) : 0

- Jernbane transport
Klassificeringskode (RID) : C9 
Særlige bestemmelser (RID) : 274
Begrænsede mængder (RID) : 5L
Undtagne mængder (RID) : E1
Emballeringsforskrifter  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Bestemmelser om sammenpakning (RID) : MP19 
Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere 
(RID)

: T7 

Særlige bestemmelser for flytbare tanke og 
bulkcontainere (RID)

: TP1, TP28 

Tankkoder for RID-tanke (RID) : L4BN
Transportkategori (RID) : 3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID) : W12
Ekspreskolli (RID) : CE8
Fareidentifikationsnr. (RID) : 80

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Ikke relevant
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

VOC-indhold : <= 10 g/l
 

15.1.2. Nationale regler
Alle de kemiske stoffer i dette produkt er opført i EPA's (Environment Protection Agency) TSCA-opgørelse (Toxic Substances Control Act)
Opført i den canadiske DSL (Domestic Substances List)

Danmark
Danske nationale forordninger : Må ikke bruges af unge under 18 år

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen tilgængelige oplysninger
 

PUNKT 16: Andre oplysninger
Forkortelser og akronymer:

ADN Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje
ADR Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
ATE Estimat for akut toksicitet
BCF Biokoncentrationsfaktor
CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering
DNEL Afledt nuleffektniveau
EC50 Median effektiv koncentration
IARC Det Internationale Kræftforskningscenter
IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning
IMDG Den internationale kode for søtransport af farligt gods
LC50 Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation
LD50 Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation
NOEC Nuleffektkoncentration
OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling
PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk
PNEC Beregnet nuleffektkoncentration
REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006
RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
SDS Sikkerhedsdatablad
vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende

Datakilder : EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 
2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 
1907/2006.

Rådgivning om oplæring/instruktion : Normal brug af denne produkt omfatter kun brugen der er beskrevet pâ emballagen.

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:
Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljøet — akut fare, kategori 1
Eye Dam. 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1
Skin Corr. 1A Hudætsning/hudirritation, kategori 1A
Skin Corr. 1B Hudætsning/hudirritation, kategori 1B
Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, kategori 2
STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.



K & N Power Kleen
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

15-10-2018 DA (dansk) 9/9

SDS EU (REACH Bilag II)

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en 
garanti for nogen specifik produktegenskab


