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SIKKERHEDSDATABLAD 
Dette dokument er frivillig produktinformation, som følger formatet for et REACH SDS. Et sikkerhedsdatablad er, ifølge 
Artikel 31 i EU Regulativ 1907/2006 (REACH), ikke nødvendigt for kosmetiske produkter reguleret af EU Regulativ 
(Nr.) 1223/2009. 
Udstedt 07.10.2013 
Revideringsnummer: 1 

 
 

1: OPLYSNINGER OM 
PRODUKTET/INDHOLD OG OM 
VIRKSOMHEDEN 

 
1.1 Produktidentifikation 
Varebetegnelse Tork Skumsæbe 

 

Producentens produktnummer Internt nummer 470026.60 (Classic) 
 

1.2. Relevant identificeret brug af 
produktet og brug som frarådes 
 

 

1.3. Oplysninger om 
leverandøren af 
informationsarket 

 

Hudplejeprodukt til håndvask 

 

Virksomhed SCA Hygiene Products A/S 
Gydevang 33,3450 Allerød 

Kontaktperson Maria Frommelt 
 

Telefon +45 48 16 81 11 
 
 

Website www.tork.dk 
 
 
 
 

2: OPLYSNINGER OM RISICI 
Produktet er blevet sikkerhedsvurderet ifølge Artikel 10 i EU’s Kosmetikregulativ (Nr.) 1223/2009 og anses for at 
være sikkert for menneskers helbred, når det bruges under normale forhold eller inden for rimeligt forudsigelige 
forhold. Der forventes ingen betydelige risici for menneskers helbred eller for miljøet. 
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3: SAMMENSÆTNING/INFORMATION OM 
INGREDIENSER 
Produktet er en blanding af vand, overfladeaktive stoffer og konserveringsmidler. Ifølge den gældende EU lovgivning må 
dette produkt anses for at være et kosmetisk produkt, som således er i overensstemmelse med EU Regulering (Nr.) 
1223/2009. Information om indhold findes på produktinformationsbladet og i varedeklarationen på emballagen. 

 

 
 
 

4: FØRSTEHJÆLP/FORHOLDSREGLER 
Generelt 
I tilfælde af behov for at søge lægehjælp, medbring altid emballagen med varedeklaration og 
indlægsseddel, hvis en sådan findes.  
Ved kontakt med øjnene 
Skyl øjnene i flere minutter med lunkent vand. Kontakt en læge eller øjenspecialist, som kan rådgive om yderligere 
behandling, hvis irritationen fortsætter.  
Ved kontakt med huden 
Vask øjeblikkeligt med vand, hvis der opstår ubehag. Søg læge, hvis hudirritationen fortsætter. 
Ved indtagelse 
I tilfælde af indtagelse af større mængder: Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden og drik et glas vand. Hvis 
nødvendigt, søg lægehjælp hos praktiserende læge eller skadestue. Kontakt altid læge eller skadestue, hvis et 
barn har indtaget produktet,  

 
 

 5: BRANDSLUKNING 
Alle normale slukningsmetoder kan anvendes. 

 
 
 

6: FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP 
6.1. Individuelle forholdsregler, beskyttelsesudstyr og procedurer for akutte nødstilfælde 
Beskyttelseshandsker, forklæde og gummistøvler anbefales ved håndtering af store mængder udslip. 
 
6.2. Miljømæssige forholdsregler 
Undgå udledning af større mængder til afløb. Emballagen bør genanvendes når den er helt tom. Små rester af 
produktet bør skylles ud. Fyldte, ubrugte beholdere skal bortskaffes separat i overensstemmelse med 
anvisningerne for affaldshåndtering i lokalområdet.   
 
6.3. Metoder og materialer til inddæmning og opsamling 
Mindre lækager bør tørres op eller skylles væk med vand. Større mængder bør opsamles og sendes til forbrænding 
i overensstemmelse med lokale forskrifter. 

 
 
 

7: HÅNDTERING OG OPBEVARING
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   7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Vær opmærksom på vejledningen i brug og/eller advarsler på emballagen. Undgå kontakt med øjnene. Hvis 
produktet håndteres arbejdsmæssigt og i tilfælde af megen kontakt med huden, anbefales det at bruge 
beskyttelse eller anvende hudplejende produkter.  
 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, samt uforligelighed 
Opbevares køligt og tørt (temperatur over frysepunktet og ikke højere end 30°C). Holdbarhed efter åbning: 
12 måneder. 

 

8: EKSPONERINGSKONTROLS/PERSONLIG 
BESKYTTELSE 
Ingen særlig beskyttelse nødvendig. 

 
 

9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 
Tilstandsform: vandig opløsning      
Farve: transparent / uden farve     
Duft: ingen 
pH: 4,2 - 5,2 

   Flammepunkt     ikke relevant  
   Relativ massefylde    1.015 - 1.025 (Vand = 1 @ 20 °C)  
   Viskositet                   11 sek. 4mm (DIN 53211) 

Eksplosionsegenskaber ikke relevant 
 
 

10: STABILITET OG REAKTIVITET 
Produktet er stabilt. 

 
 

11: TOKSIKOLOGISK INFORMATION 
Ingen kendte eller forventede egenskaber, der er skadelige for helbredet ved normal brug. 

 
 

12: MILJØINFORMATION 
Ingen kendte eller forventede egenskaber, der er skadelige for miljøet ved normal brug. Tensiderne i 
dette produkt er hurtigt biologisk nedbrydelige. Ingen af komponenterne forventes at være giftige for 
vandmiljøet. 
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13: BORTSKAFFELSE 
Al emballage kan genanvendes, ifald faciliteterne er tilstede. Hvis genanvendelse ikke lader sig gøre, skal 
bortskaffelse ske i overensstemmelse med lokal praksis. Producenten er tilknyttet genanvendelsesprogrammer 
som Green Dot, REPA m.fl. i alle EU og EFTA lande, hvor disse er relevante i forhold til lokal lovgivning. 

 
 

14: TRANSPORT-INFORMATION 
Ikke klassificeret som farligt gods. 

 
 

 15: REGULATIV-INFORMATION 
Produktet er reguleret af EU Regulativ (Nr.) 1223/2009 for kosmetiske produkter. 

 
 

16: ANDEN INFORMATION 
Dette dokument er frivillig produktinformation, som følger formatet for et REACH SDS. Et sikkerheds-faktablad er, 
ifølge Artikel 31 i EU Regulativ 1907/2006 (REACH), ikke nødvendigt for kosmetiske produkter reguleret af EU 
Regulativ (Nr.) 1223/2009. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


