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Produkt Datablad: ANK-anolyt
(91/155/EWG)

Zero-bact Desinfektion

Afsnit 1  Produkt-og firmaidentifikation
Produktnavn: ANK-anolyt 
Producent / Leverandør: 
Zero-bact Desinfektion
Esbjergvej 106, 6650 Brørup
+45 30 73 10 70

Afsnit 2  Opløsning og information om konstituerende stoffer
ANK-anolyt HClO og CLO-i koncentrationer 0001-0 , 06% 
opløsning indeholder ingen giftige stoffer (67/548/EØF)

Afsnit 3  Risikovurdering
Opløsning er klassificeret som harmløst som 88/279/EWG største risiko: 
ANK-anolyt i sin højeste koncentration (Cl.aktiv> 600mg / l) kan forårsage en irritation i øjnene, på føl-
som hud og i halsen. Når opløsningen opbevares i flasker, bør du ikke snuse eller indånding af dampe. 
Sundhedsmæssige virkninger af øjne: 
ANK-anolyt i høj koncentration kan forårsage let øjenirritation. 
Sundhedsmæssige virkninger på huden: 
ANK-anolyt i høj koncentration kan forårsage irritation på følsom hud eller åbne sår. 
Sundhedsmæssige effekter fra Indtagelse: 
Indtagelse af løsningen i høj koncentration kan forårsage irritation i hals og svælg. 
Sundhedsvirkninger Indånding: 
I produktionen af   væsker i den højeste koncentration i utilstrækkeligt ventilerede lokaler kan der 
forekomme dampe der kan forårsage svimmelhed eller kvalme.

Afsnit 4  Førstehjælpsforanstaltninger
Øjenkontakt: 
Der opstår irritation, skylles med frisk koldt vand. 
Hudkontakt: 
Der opstår irritation, vask huden med sæbe og vand. 
Indtagelse: 
Drik frisk koldt vand for at skylle og fortynde. 
Indånding: 
Flyt til frisk luft. Søg lægehjælp hvis svimmelhed eller kvalme opstår.

Afsnit 5  Brandbekæmpelse
Der er ingen særlige bestemmelser for denne opløsning. Ikke-brandfarlig.

Afsnit 6  Metode til rengøring / udslip ved uheld
Personlige forholdsregler: 
Ingen.
Miljøforanstaltninger: 
Opløsningen er biologisk nedbrydeligt og har en begrænset aktiverings periode. Derfor ingen 
potentiel risiko for miljøet. 
Spild: 
Tør op med passende engangsartikler og smid ud. Ingen særlige retningslinier for bortskaffelse.
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Afsnit 7  Håndtering og opbevaring
Håndtering: 
Ved brug af opløsningen,  skal der være godt ventileret. Gerne med punktudsugning. 
For folk med følsom hud, kan det være tilrådeligt at bruge handsker. 
Opbevaring: 
I lukkede plastbeholdere, et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opløsningen skal mærkes korrekt. 
Skal produceres løbende efter behov, lagring af op til 6 måneder.

Afsnit 8  Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 
Kontrolprocedurer: 
Der hvor ANK-anolyt produceres på stedet, skal de tekniske løsninger anvendes, for at forebygge 
dannelsen af dampe, især hvis produktionen har utilstrækkelig ventilation. Mekanisk udsugning er 
tilrådeligt i en sådan situation. 
Der skal være dokumentation og processer og sikkerhedsforanstaltninger, ligesom personlige 
værnemidler.
Krav til åndedrætsværn: 
Hvor der er en stor risiko for, gasarter på grund af dårlig ventilation, skal åndedrætsværn bruges.
Beskyttelse af hænder: 
Hvor der er medarbejdere med følsom hud, skal beskyttelseshansker anvendes, når opløsningen 
håndteres i dets højeste koncentration.
Øjen-og ansigtsbeskyttelse: 
Der er ingen krav 
Beskyttelse af kroppen: 
Normal arbejdstøj.
For at undgå kontakt med huden ved håndtering opløsning i højeste koncentration.
Afsnit 9  Kemiske og fysiske egenskaber
Fysisk tilstand:  Væske 
Farve og udseende:  Klar, gennemsigtig væske (som vand) 
Lugt:    Svag klor lugt, afhængig af væskens koncentration. 
Opløselighed i vand:  100% 
pH-værdi:   7-8,5 
Smeltepunkt:   0 ° C. 
Kogepunkt:   100 ° C.
Antændelighed:  Ingen
Eksplosionsfare:  Ingen 
Massefylde:   1,000 kg.m3 
Damptryk:   2,330 Pa

Afsnit 10 Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet: 
Stabilt under normale opbevaringsforhold. 
Materialer der skal undgås: 
opløsningen, i koncentrat, reagerer med andre materialer som en svag saltopløsning.
Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ingen
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Afsnit 11  Toksikologiske oplysninger
Akut toksicitet: 
Ikke giftig 
Øjenirritation: 
Data fra relaterede materialer viser, at opløsningen kan forårsage konjunktival irritation (pink-eye). 
Hudirritation: 
Data fra relaterede materialer viser, at opløsningen kan forårsage hudirritation. 
Reproduktion og udvikling: 
Ingen 
Kronisk toksicitet / carcinogenicitet: 
Ingen 
Humane data: 
Indånding kan forårsage åndedrætsbesvær.

Afsnit 12 Miljø oplysninger
Miljøoplysninger: 
Ingen 
Nedbrydning og rester: 
Helt biologisk nedbrydeligt, ingen restprodukter. 
Bioakkumulering: 
Ingen
Distribution: 
Ingen

Afsnit 13 Bortskaffelses oplysninger
Bortskaffelse:
Det kræver ingen særlig bortskaffelse.

Afsnit 14 Transport oplysninger
Transport:
Ikke klassificeret som farligt gods.

Afsnit 15 Regulatory oplysninger
Regulatory:
Ikke listet

Afsnit 16 Øvrige informationer
Oplysningerne i dette dokument opfylder EU-kravene om sundhed og sikkerhed i overens-
stemmelse med (91/155/EWG)

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter bedste nuværende viden og erfaring, 
ingen sikkerhed kan gives, om at oplysningerne er fuldstændige.

Denne information er karakteristisk for produktet, men forskellige partier kan have små variationer.

I tilfælde af tvivl eller behov for en afklaring, skal producenten konsulteres. Zero-bact desinfektion 
kan ikke forudse alle de situationer, hvor produktet må anvendes, og brugerne rådes til at gøre 
deres egen risikovurdering af arbejdspladsen og bestemme sikkerheden, egnethed og tilstand af 
produktet. .

Denne information henvender sig til andre europæiske lande grænser kan gælde i andre lande. 
Kontakt din lokale, nationale eller din lokale forhandler. (91/155/EWG)


