
CHEMISPHERE UK Ltd
Fabrikk og registrert kontor: Unit 4 No 3 Richmond Road Trafford Park MANCHESTER M17 1RE

Tlf  0161 872 8052                        Fax 0161 877 6082
Salgs- og markedskontor: 143-149 Bath Road KETTERING Northants NN16 8NE

Tlf  01536 518062                          Fax 01536 411210

1  Identifikasjon av stoffet/preparatet og selskapet

NAVN:                                 PPPPIIIIPPPPEEEELLLLIIIINNNNEEEE    PROFESSIONAL
Produsert av: CHEMISPHERE UK Ltd [ovenfor]

Nødtelefonnummer: 00 44 800 018 8062

2  Sammensetning/informasjon om ingrediensene

Ingrediens %(w/w) Klassifikasjon Risiko
(g/g)

Kaliumhydroksid >5% C;R35 Forårsaker alvorlige brannskader
Natriumhypokloritt <5% C;R31 Kontakt med syrer frigjør giftig gass

    R34 Forårsaker brannskader
Natriumkarbonat <20% Xi;R36 Irriterende på øynene

3  Fareinformasjon

Forårsaker irritasjon – muligens alvorlig – i tilfeller med kontakt med huden.
Forårsaker alvorlig irritasjon eller blemmedannelse i tilfeller med kontakt 
med øynene, åndedretts- og fordøyelsesorganene.
Kontakt med syrer frigjør giftig gass.

4  Førstehelpstiltak

Eksponeringsmåte Symptom Behandling

Innånding Gjelder ikke

Hudkontakt Irritasjon Gjennomvæt huden med rikelige mengder 
vann. Fjern forurensede klær og vask dem før de 
brukes igjen. Hvis store hudområder er skadet 
eller hvis irritasjonen vedvarer, søk legehjelp.

Øyekontakt Smerte, rødhet, Skyll grundig med vann i minst 10 minutter. Søk l
rennende øyne, egehjelp.
irritasjon

Svelging Brannskader eller Skyll munnen med vann. Brekninger må ikke
blemmedannelse fremkalles. Gi vann, melk eller fruktjuice å drikke.
på spiserøret Søk legehjelp.

5  Brannslukningstiltak

Ikke brennbar Gjelder ikke

DATABLAD PRODUKTSIKKERHET                                                         ChemData013/n



6  Tiltak ved utilsiktet utslipp

Deponeringshensyn Fortynnet stoff kan skylles ut i avløp.
Skyll beholderen med vann før den deponeres på forsvarlig måte.

Spill Tynn ut med vann og tørk opp eller skyll ut i avløp.

7  Håndtering og oppbevaring

Håndtering Unngå kontakt med øynene og huden eller svelging av både 
konsentrert og fortynnet produkt.
Spesiell forsiktighet må utvises når det konsentrerte stoffet tappes 
for å unngå sprut i øynene eller på huden.
Må aldri brukes som en spray.
Bruk egnet personlig verneutstyr, se 8 nedenfor.
Brukes på godt ventilert område.
Bland aldri med syrer, andre kjemikalier, rengjøringspreparater eller 
andre væsker enn vann.
Bruk alltid egnet sikkerhetsutstyr og/eller tilbehør der dette følger 
med. 
Steng alltid beholderen umiddelbart etter bruk.

Oppbevaring Oppbevares utilgjengelig for barn til enhver tid.
De enkelte beholderne må ikke stables oppå hverandre.
Kartonger skal kun stables fire i høyden hvis de er tørre, forseglet 
og låst inn i hverandre på paller.
Emballering anbefales for langsiktig oppbevaring og for transport.
Oppbevares ved romtemperatur.
Sørg for oppbevaring på et sted der knusing, sammenstyrtning, fall 
eller skade kan unngås.
Oppbevares unna syrer.

8  Eksposisjonskontroll/personvern

Åndedrett Gjelder ikke.
Håndvern Gummi- eller PVC-hansker.
Øyevern Briller.

Hud Overall, PVC-forkle.

9  Fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Lilla vannholdig væske.
Lukt Svak.

pH 12,7
Brennbarhet Ikke brennbar.

Relativ tetthet 1,19 ved 20°C.

10  Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet Ingen nedbrytning hvis oppbevart og håndtert som 
anvist, men gradvist tap av medrevet klor i atmosfæren 
over en lengre periode (måneder – år). 

Betingelser som bør unngås Kan bryte ned ved svært høye temperaturer.
Stoffer som bør unngås Kontakt med syrer frigjør giftig gass (klor). Må ikke 

blandes med andre kjemikalier eller engjøringspreparater.
Farlige nedbrytningsprodukter Kan utvikle noe klor hvis den overhetes eller fordunster 

slik at den tørkes ut. 
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11  Toksikologisk informasjon

Innånding Gjelder ikke.
Hudkontakt Kan føre til alvorlig irritasjon eller til og med brannskader.
Øyekontakt Kan føre til alvorlig irritasjon eller til og med brannskader som 

forårsaker permanent øyeskade.
Svelging Kan føre til skade på mage- og tarmkanalen.

12  Økologisk informasjon

Mobilitet Oppløselig i vann. Vil lett sive gjennom jord.
Nedbrytningsevne Ikke biologisk nedbrytbar, men nedbrytbar ved fortynning og 

vil nøytraliseres over tid.
Akkumulasjon Ingen tegn til bioakkumulasjon.

Miljøeffekter Det ufortynnede produktets høye pH-verdi kan representere 
en fare for insekter, planter, dyr og akvatisk liv.

13  Avfallshåndtering

Stoff Ufortynnet stoff må deponeres i henhold til lokale 
forskrifter. Fortynnet stoff kan skylles ut i avløp.

Beholder Tomme beholdere skal skylles grundig før deponering.

14  Transportinformasjon

U N-nr 3266
Fraktnavn Korroderende væske, basisk, uorganisk, N O S.

Fraktklasse 8
Fareklassifikasjon Korroderende

Pakkegruppe II
H I-nr 80

Nødstiltak 2X

15  Forskriftsmessig informasjon

Klassifikasjon Korroderende
Risikosetninger R35 Forårsaker alvorlige brannskader.

R31 Kontakt med syrer frigjør giftig gass. 
Sikkerhetssetninger S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

S26 I tilfelle kontakt med øynene, skyll øyeblikkelig med 
rikelige mengder vann og søk legehjelp. 

S28 Etter kontakt med huden, vask øyeblikkelig med 
rikelige mengder vann og søk legehjelp. 

S36/37/39 Bruk egnede verneklær, hansker og øye-
/ansiktsvern.

S45 I tilfelle uhell eller hvis du føler deg uvel, søk legehjelp 
øyeblikkelig, vis frem produktetiketten hvis mulig.

16  Annen informasjon

Anbefalte bruksområder
og restriksjoner PIPELINE™ PROFESSIONAL anbefales til manuell 

rengjøring av tappesystemer for drikkevarer. Det egner seg til 
bruk i tappesystemer for øl, pilsnerøl, sider, leskedrikker, 
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fruktjuicer, vin og vann.

Produktet må ikke brukes som en spray i hverken ufortynnet 
eller fortynnet stand.

Produktet må ikke brukes til noe annet enn det som anbefales eller står beskrevet på etiketten 
eller i produktbrosjyren.

Råd om opplæring Siden det dras store fordeler, både hva bruk og sikkerhet 
angår, om produktet brukes på korrekt måte, anbefaler vi at de 
som skal arbeide med stoffet, gis grundig opplæring om 
håndtering og bruk. Opplæringslitteratur og råd er tilgjengelig 
hos fabrikanten - Chemisphere UK Ltd – eller hos relevant 
regionalt agentur.

Ansvarsfraskrivelse:  Informasjonen ovenfor er basert på vårt kunnskapsnivå om produktet på 
det tidspunktet den ble offentliggjort. Den er gitt i god tro, og ingen garanti er underforstått med 
hensyn til produktets kvalitet eller spesifikasjon. Det gis ingen garanti hvis produktet brukes til 
et annet formål enn det som er foreslått, anbefalt eller beskrevet på produktetiketten eller i 
produktbrosjyren. Brukeren må forsikre seg om at produktet er helt egnet til det formålet 
han/hun skal bruke det til.

Dataene fremlagt her er i overensstemmelse med CHIP2. Referanse: ChemData013/n 15.01.06 (1)
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