
DATABLAD  Re-Move Universal rengjøringsmiddel. 

  

 

Vollara ber kunder som mottar dette sikkerhetsdatabladet om å studere det nøye for å 

få rede på farer ved det relevante produktet, hvis slike foreligger. Av sikkerhetshensyn 

bør du: (1) Gjøre ansatte, agenter og kontraktører oppmerksomme på informasjonen i 

dette databladet, (2) sende alle dine kunder en kopi og (3) be dine kunder om også å 

informere sine ansatte og kunder.  

 

Myndighetenes farevurdering  Miljø- og sikkerhetsmessig vurdering  

4 = ekstrem     Ild  0 

3 = høy     Reaktivitet  1 

2 = moderat     Giftighet 0 

1 = liten     Spesielt 0 

0 = ubetydelig 

 

Seksjon 1: Identifisering 

Produktnavn:    Re-Move 

Kjemisk navn:    - 

Formel:    proprietær 

Samferdselsdepartementets 

fareklassifisering:   ingen 

Kjemisk familie:   kolloid 

Synonymer:    - 

Forsendelsesnavn:   - 

 

Seksjon 2: Fysiske data 

Kokepunkt:    101,33 °C 

Frysepunkt:    -2,22 °C 

Spesifikk tyngdekraft (H20 = 0): 1,001 

Damptrykk:    *IS 

Damptetthet (luft = 1) :  *IS 

Løselighet:    Full løselighet 

Vann, % etter vekt:   *IS 

Fordampningsrate:   *IS 

Utseende og lukt:   Lettere viskøs, klar. Svak lukt. 

PH:     10,9 

 

*IS = ikke stadfestet 

 

Seksjon 3: Ingredienser 

Materialrisiko 

 

I overensstemmelse med OSHA 29 CFR – 910.1200 seksjon (i) ”Trade Secrets”, inneholder 

ingen farlige komponenter under gjeldende OSHA-definisjoner. (OSHA = Occupational 

Safety and Health Administration, avdeling under det amerikanske arbeidsdepartementet.) 

  

 



Seksjon 4: Data for brann- og eksplosjonsfare 

 

Brennbarhetsgrenser i luft (% etter volum):   Øvre: - 

       Nedre: - 

Flammepunkt:   > 93,33 °C 

 

Slukkemidler:     - 

Spesielle slukkeprosedyrer:    - 

Uvanlig brann- og eksplosjonsfare:  - 

 

Seksjon 5: Data for helsefare 

Effekt av akutt overeksponering:  Ingen beviser for uheldige effekter 

Svelgning:     Ingen beviser for uheldige effekter 

Hudabsorpsjon:    Ingen beviser for uheldige effekter 

Innånding:     Ingen beviser for uheldige effekter 

Hudkontakt:     Ingen beviser for uheldige effekter 

Øyekontakt:     Ingen beviser for uheldige effekter 

Effekt av gjentatt eksponering:  Ingen beviser for uheldige effekter 

Andre helsefarer:    Ingen kjente farer 

 

Seksjon 6: Førstehjelpsprosedyrer 

Svelgning:     Ingen skadelig effekt er forventet 

Hud:      Skyll med vann 

Innånding:     Ingen førstehjelp påkrevd 

Øyne:       Skyll med vann 

 

Anmerkning til lege: 

Toksikologiske studier har vist at stoffet er ikke-toksisk og ikke-irriterende. Det finnes ingen 

spesifikk motgift. Behandling av overeksponering bør rettes mot kontroll av symptomer og 

klinisk tilstand. 

 

Seksjon 7: Reaktivitetsdata 

Stabilitet:     Stabilt 

Forhold å unngå:    Ingen 

Inkompatibilitet (materialer å unngå): Ingen 

Farlige forbrenningsprodukter 

eller oppløsningsprodukter:   Ingen 

Farlig polymerisering:   Forekommer ikke 

 

Seksjon 8: Prosedyrer ved søl eller lekkasje 

Steg som iverksettes hvis stoffet slipper ut eller søles. Avfallshånderting. 

 

Evakuer området, siden gulvet kan være glatt. Unngå å falle. Skyll området med vann ut i 

kloakksystemet i tråd med lokale eller nasjonale lover. 

 

Seksjon 9: Spesiell beskyttelsesinformasjon 

Pustebeskyttelse:    Trenges ikke 

Ventilering:     Vanlig (mekanisk) ventilering er nok 

Øyebeskyttelse:    Beskyttelsesbriller anbefales 

Annet beskyttelsesutstyr:   Intet 



Seksjon 10: Spesielle forholdsregler 

Forholdsregler for transport og lagring: 

Lagring ved lav temperatur kan føre til problemer med høyere viskositet på produktet. 

 

Andre forholdsregler: 

Kjemisk følsomme personer bør teste før bruk. Produktet skal ikke inntas. 

 

Utstedelsesdato: 

26/2/2002 

 

Selv om Vollara tror at dataene i dette dokumentet er riktige og at meningene som kommer til 

uttrykk stammer fra kvalifiserte eksperter, skal dataene ikke forstås som en garanti eller 

uttalelse som Vollara tar juridisk ansvar for. De tilbys til vurdering, undersøkelser og 

verifikasjon. Ved all bruk av disse dataene må brukeren finne ut om dette er i 

overensstemmelse med lokale og Norske nasjonale lover. 

 

 

 


