
Henvisninger til og foranstaltninger vedrørende farlige
stoffer
Farligt stof Faresymbol Signalord Henvisninger og foranstaltninger

Duftblok citron Advarsel

Indeholder:

• citral (CAS-nr. 5392-40-5)
Fareangivelse:

• H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejds-
pladsen.

• P280 - Bær beskyttelseshandsker.
• P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med

rigeligt vand.
• P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg læge-

hjælp.
• P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden

genanvendelse.
Bemærkning vedr. bortskaffelse:

• P501 - Aflever indhold/systemvandlås til et autoriseret ind-
samlingssted.
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Farligt stof Faresymbol Signalord Henvisninger og foranstaltninger

Tangit 
PVC-U-speciallim Fare

Indeholder:

• tetrahydrofuran (CAS-nr. 109-99-9)
• butanon (CAS-nr. 78-93-3)
• cyclohexanon (CAS-nr. 108-94-1)
Farehenvisninger:

• H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
• H315 - Forårsager hudirritation.
• H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
• H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
• H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
• H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister,

åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
• P260 - Indånd ikke tåge/damp.
• P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluft-

ning.
• P280 - Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
• 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 eller en
læge.

Instrukser vedr. bortskaffelse:

• P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndighe-
ders bestemmelser.

Kun helt tomme emballager uden opløsningsmiddeldampe
kan afleveres på genbrugsstationen.
Europæisk affaldsnøglenummer (EAK): 080409

Geberit
AquaClean
dyserengøringsmi
ddel, fra 2018

Advarsel

Indeholder:

• under 5 % nonioniske tensider, amfotere tensider
• konserveringsmiddel (metylisotiazolinon, benzisothiazoli-

non)
Fareangivelse:

• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
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Farligt stof Faresymbol Signalord Henvisninger og foranstaltninger

Geberit 
AquaClean dyse-
rengøringsmiddel,
til 2017

Advarsel

Indeholder:

• under 5 % nonioniske tensider, amfotere tensider
• citronsyre (CAS-nr. 5949-29-1)
Fareangivelse:

• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Geberit
AquaClean
rengøringsmidler

Advarsel

Indeholder:

• under 5 % anioniske tensider, nonioniske tensider
• citronsyre (CAS-nr. 77-92-9)
Fareangivelse:

• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
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Farligt stof Faresymbol Signalord Henvisninger og foranstaltninger

Geberit mineralsk
mørtel FSH 90 Fare

Indeholder:

• Portland-cement (CAS-nr. 65997-15-1)
Farehenvisninger:

• H315 - Forårsager hudirritation.
• H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.
• H335 - Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da behol-
deren eller etiketten.

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P103 - Læs etiketten før brug.
• P261 - Undgå indånding af pulver.
• 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 eller en
læge.

• P321 - Særlig behandling:
– Efter indånding: I tilfælde af bevidstløshed skal den til-

skadekomne lægges ned og transporteres i stabilt si-
deleje. Sørg for tilførsel af frisk luft. Opsøg læge ved
ubehag.

– Efter hudkontakt: Vask straks med vand og sæbe, og
skyl godt efter.

– Efter indtagelse: Forårsag ikke opkastning, søg straks
lægehjælp.

• P405 - Opbevares under lås.
Øvrige farer:
Produktet reagerer stærkt alkalisk med vand.

Bemærkning vedr. bortskaffelse:

• P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndighe-
ders bestemmelser.
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Farligt stof Faresymbol Signalord Henvisninger og foranstaltninger

Tangit ABS
speciallim Fare

Indeholder:

• butanon (CAS-nr. 78-93-3)
• n-butylacetat (CAS-nr. 123-86-4)
Farehenvisninger:

• H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
• H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
• EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister,

åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
• P260 - Indånd ikke tåge/damp.
• P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluft-

ning.
• P280 - Bær øjenbeskyttelse.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Instrukser vedr. bortskaffelse:

• P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndighe-
ders bestemmelser.

Europæisk affaldsnøglenummer (EAK): 080409

Micropur Forte
MF flydende
(vandkonserverin
gsmiddel til
Geberit
hygiejnefilter)

-

Indeholder:

• natriumhypochloritopløsning (CAS-nr. 7681-52-9)
• sølv (CAS-nr. 7440-22-4)
• natriumnitrat < 0,1 % (CAS-nr. 7631-99-4)
Fareangivelse:

• H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

Sikkerhedsinstruktioner:

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P273 - Undgå udledning til miljøet.
• P391 - Udslip opsamles.
Instrukser vedr. bortskaffelse:

• P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndighe-
ders bestemmelser.
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Farligt stof Faresymbol Signalord Henvisninger og foranstaltninger

Geberit
AquaClean
afkalkningsmiddel

Advarsel

Indeholder:

• fosforsyre (CAS-nr. 7664-38-2)
• saltsyre (CAS-nr. 7647-01-0)
Farehenvisninger:

• H315 - Forårsager hudirritation.
• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P280 - Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
• P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med

rigeligt vand og sæbe.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

• P332 + P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
• P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg læge-

hjælp.
Instrukser vedr. bortskaffelse:
Tomme, rengjorte emballager kan afleveres på genbrugssta-
tionen.

Bluetab DropIn
blue Advarsel

Indeholder:

• benzolsulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalte
(CAS-nr. 68411-30-3)

• kokosmonoethanolamid (CAS-nr. 90622-77-8)
• fyrretræsolie 99 ≤ 2,5 %
Farehenvisninger:

• H315 - Forårsager hudirritation.
• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
• H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langva-

rige virkninger.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da behol-
deren eller etiketten.

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P280 - Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

• P314 - Søg lægehjælp ved ubehag.
Instrukser vedr. bortskaffelse:
Mindre mængder kan fortyndes med rigeligt vand og skylles
væk. Større mængder skal bortskaffes iht. de lokale myndig-
heders forskrifter.

6 63050398881578891 © 01-2020
230.105.00.1(03)



Farligt stof Faresymbol Signalord Henvisninger og foranstaltninger

Duftsi til Geberit
urinaler Advarsel

Indeholder:

• benzylsalicylat (CAS-nr. 118-58-1)
• linalylacetat; 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-bu-

ten-1-on (CAS-nr. 115-95-7)
• reaktionsblanding af 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-

tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on og 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a
octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-on og 1-
(1,2,3,5,6,7,8,8a octahydro-2,3,8,8- tetramethyl-2-napht-
hyl)ethan-1-on
(CAS-nr. 54464-57-2)

• tetramethyl-4-methylenheptan-2-on
(CAS-nr. 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-te-
tramethyl-1H-3a,7-methanoazulen
(CAS-nr. 19870-74-7)

• alpha-methyl-1,3-benzodioxol-5-propionaldehyd
(CAS-nr. 1205-17-0)

Farehenvisninger:

• H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
• H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langva-

rige virkninger.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P261 - Undgå indånding af damp, spray.
• P273 - Undgå udledning til miljøet.
• P280 - Bær beskyttelseshandsker.
• P302 + P352 - Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt

vand.
• P333 + P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg læge-

hjælp.
Instrukser vedr. bortskaffelse:

• P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndighe-
ders bestemmelser.
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Farligt stof Faresymbol Signalord Henvisninger og foranstaltninger

Kolo SmartFresh
stick Advarsel

Indeholder:

• 15–30 % anioniske tensider
• < 5 % amfotere tensider
• Duftstoffer
Farehenvisninger:

• H315 - Forårsager hudirritation.
• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da behol-
deren eller etiketten.

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P280 - Bær beskyttelseshandsker.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

• P332 + P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
• P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg læge-

hjælp.

Geberit DuoFresh
stick Advarsel

Indeholder:

• 15–30 % anioniske tensider
• 5–15 % nonioniske tensider
• Duftstoffer; GERANIOL; LINALOOL
Farehenvisninger:

• H303 - Kan være sundhedsskadelig ved indtagelse.*
• H315 - Forårsager hudirritation.
• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
• H401 - Giftig for vandlevende organismer.*
• H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langva-

rige virkninger.
Sikkerhedsinstruktioner:

• P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da behol-
deren eller etiketten.

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
• P273 - Undgå udledning til miljøet.
• P280 - Bær beskyttelseshandsker.
• P302 + P352 - Ved kontakt med huden: Vask med rigeligt

vand.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

• P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden
genanvendelse.*

Instrukser vedr. bortskaffelse:

• P501 - Bortskaf indhold/beholder iht. de lokale myndighe-
ders bestemmelser.

Sætninger markeret med en * gælder kun for lande uden for
EU; f.eks. Rusland, Serbien, Bosnien og Herzegovina.

8 63050398881578891 © 01-2020
230.105.00.1(03)



63050398881578891 © 01-2020
230.105.00.1(03)

9



10 63050398881578891 © 01-2020
230.105.00.1(03)



63050398881578891 © 01-2020
230.105.00.1(03)

11



Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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