
Anvisninger og tiltak for farlige stoffer
Farlig stoff Faresymbol Varselord Anvisninger og tiltak

Duftstein sitron Obs

Inneholder:

• Citral (CAS registreringsnummer 5392-40-5)
Fareanvisning:

• H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Sikkerhetsanvisninger:

• P272 - Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplas-
sen.

• P280 - Bruk egnede vernehansker.
• P302 + P352 – VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
• P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk

legehjelp.
• P362 + P364 - Ta av deg kontaminerte klær, og vask dem

før du bruker dem på nytt.
Informasjon om avfallshåndtering:

• P501 - Innhold/systemvannlås leveres til et autorisert
avfallshåndteringsanlegg.
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Farlig stoff Faresymbol Varselord Anvisninger og tiltak

Tangit 
PVC-U-spesiallim Fare

Inneholder:

• Tetrahydrofuran (CAS registreringsnummer 109-99-9)
• Butanon (CAS registreringsnummer 78-93-3)
• Cyclohexanon (CAS registreringsnummer 108-94-1)
Faresetning:

• H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
• H315 - Irriterer huden.
• H318 - Gir alvorlig øyeskade.
• H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
• H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
• H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
Sikkerhetsanvisninger:

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme

overflater. Røyking forbudt.
• P260 - Ikke innånd tåke/damp.
• P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert om-

råde.
• P280 - Bruk vernehansker/vernebriller.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

• P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSEN-
TER eller lege.

Informasjon om avfallshåndtering:

• P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfalls-
håndteringsanlegg.

Kun fullstendig tømte beholdere som er fri for løsemid-
deldamp må gjenvinnes.
Europeisk avfallsnøkkelnummer (EAK): 080409

Geberit
AquaClean
dusjhoderengjørin
gsmiddel, fra
2018

Obs

Inneholder:

• Under 5 % ikke-ioniske tensider, amfotere tensider
• Konserveringsmiddel (metylisotiazolinon, benz-

isotiazolinon)
Fareanvisning:

• H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetsanvisninger:

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
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Farlig stoff Faresymbol Varselord Anvisninger og tiltak

Geberit
AquaClean
dusjhoderengjørin
gsmiddel, til 2017

Obs

Inneholder:

• Under 5 % ikke-ioniske tensider, amfotere tensider
• Sitronsyre (CAS registreringsnummer 5949-29-1)
Fareanvisning:

• H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetsanvisninger:

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

Geberit
AquaClean
rengjøringsmiddel

Obs

Inneholder:

• Under 5 % anioniske tensider, ikke-ioniske tensider
• Sitronsyre (CAS registreringsnummer 77-92-9)
Fareanvisning:

• H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetsanvisninger:

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
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Farlig stoff Faresymbol Varselord Anvisninger og tiltak

Geberit mineralisk
tetningsmasse
FSH 90

Fare

Inneholder:

• Portlandsement (CAS registreringsnummer 65997-15-1)
Faresetning:

• H315 - Irriterer huden.
• H318 - Gir alvorlig øyeskade.
• H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Sikkerhetsanvisninger:

• P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha
produktets beholder eller etikett for hånden.

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P103 - Les etiketten før bruk.
• P261 - Unngå innånding av støv.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

• P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSEN-
TER eller lege.

• P321 - Særlig behandling:
– Etter innånding: En bevisstløs person må legges og

transporteres i stabilt sideleie. Sørg for tilførsel av frisk
luft. Oppsøk lege ved ubehag.

– Etter hudkontakt: Vask straks av med vann og såpe,
og spyl godt etterpå.

– Etter svelging: Ikke fremkall brekninger, få straks tak i
lege.

• P405 - Oppbevares innelåst.
Andre farer:
Produktet reagerer sterkt alkalisk med vann.

Informasjon om avfallshåndtering:

• P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfalls-
håndteringsanlegg.
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Farlig stoff Faresymbol Varselord Anvisninger og tiltak

Tangit 
ABS-spesiallim Fare

Inneholder:

• Butanon (CAS registreringsnummer 78-93-3)
• n-Butylacetat (CAS registreringsnummer 123-86-4)
Faresetning:

• H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
• H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
• H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
• EUH066 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket

hud.
Sikkerhetsanvisninger:

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme

overflater. Røyking forbudt.
• P260 - Ikke innånd tåke/damp.
• P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert om-

råde.
• P280 - Bruk vernebriller.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

Informasjon om avfallshåndtering:

• P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfalls-
håndteringsanlegg.

Europeisk avfallsnøkkelnummer (EAK): 080409

Micropur Forte
MF flytende
(vannkonserve-
ringsmiddel til
Geberit hy-
gienefilter)

-

Inneholder:

• Natriumhypoklorittoppløsning 
(CAS registreringsnummer 7681-52-9)

• Sølv (CAS registreringsnummer 7440-22-4)
• Natriumnitrat < 0,1 % (

CAS registreringsnummer 7631-99-4)
Fareanvisning:

• H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetsanvisninger:

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P273 - Unngå utslipp til miljøet.
• P391 - Samle opp spill.
Informasjon om avfallshåndtering:

• P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfalls-
håndteringsanlegg.
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Farlig stoff Faresymbol Varselord Anvisninger og tiltak

Geberit
AquaClean
avkalkningsmiddel

Obs

Inneholder:

• Fosforsyre (CAS registreringsnummer 7664-38-2)
• Saltsyre (CAS registreringsnummer 7647-01-0)
Faresetning:

• H315 - Irriterer huden.
• H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetsanvisninger:

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P280 - Bruk vernehansker/vernebriller.
• P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe

og vann.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

• P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
• P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk

legehjelp.
Informasjon om avfallshåndtering:
Rengjorte beholdere som er tømt for rester, kan gjenvinnes.

Spyletablett
DropIn blue Obs

Inneholder:

• Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalter
(CAS registreringsnummer 68411-30-3)

• Kokosmonoetanolamid (CAS registreringsnummer
90622-77-8)

• Terpentinolje 99 ≤ 2,5 %
Faresetning:

• H315 - Irriterer huden.
• H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
• H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetsanvisninger:

• P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha
produktets beholder eller etikett for hånden.

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P280 - Bruk vernehansker/vernebriller.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

• P314 - Søk legehjelp ved ubehag.
Informasjon om avfallshåndtering:
Mindre mengder kan fortynnes og skylles bort med rikelig
med vann. Større mengder må avfallshåndteres i samsvar
med lokale forskrifter.
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Farlig stoff Faresymbol Varselord Anvisninger og tiltak

Duftsil til Geberit
urinaler Obs

Inneholder:

• Benzylsalicylat (CAS registreringsnummer 118-58-1)
• Linylacetat: 1-(2,6,6-Trimetyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-

on (CAS registreringsnummer 115-95-7)
• Reaksjonsblanding av 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-

tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on og 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a
okahydro- 2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on og 1-
(1,2,3,5,6,7,8,8a oktahydro- 2,3,8,8-tetrametyl-2-naf-
tyl)etan-1-on
(CAS registreringsnummer 54464-57-2)

• Tetrametyl-4-metylenheptan-2-on
(CAS registreringsnummer 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-
tetrametyl-1H-3a,7-metanoazulen
(CAS registreringsnummer 19870-74-7)

• alfa-metyl-1,3-benzodioksol-5-propionaldehyd
(CAS registreringsnummer 1205-17-0)

Faresetning:

• H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
• H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetsanvisninger:

• P261 - Unngå innånding av damp/aerosoler.
• P273 - Unngå utslipp til miljøet.
• P280 - Bruk egnede vernehansker.
• P302 + P352 - Ved hudkontakt: Vask med mye vann.
• P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk

legehjelp.
Informasjon om avfallshåndtering:

• P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfalls-
håndteringsanlegg.

63050398881578891 © 01-2020
230.106.00.1(03)

7



Farlig stoff Faresymbol Varselord Anvisninger og tiltak

Kolo SmartFresh
stick Obs

Inneholder:

• 15–30 % anioniske tensider
• <5 % amfotere tensider
• duftstoffer
Faresetning:

• H315 - Irriterer huden.
• H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetsanvisninger:

• P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha
produktets beholder eller etikett for hånden.

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P280 - Bruk egnede vernehansker.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

• P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
• P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk

legehjelp.

Geberit DuoFresh
stick Obs

Inneholder:

• 15–30 % anioniske tensider
• 5–15 % ikke-ioniske tensider
• duftstoffer; GERANIOL; LINALOOL
Faresetning:

• H303 - Kan være skadelig ved svelging.*
• H315 - Irriterer huden.
• H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
• H401 - Giftig for liv i vann.*
• H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetsanvisninger:

• P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha
produktets beholder eller etikett for hånden.

• P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
• P273 - Unngå utslipp til miljøet.
• P280 - Bruk egnede vernehansker.
• P302 + P352 - Ved hudkontakt: Vask med mye vann.
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

• P362 + P364 - Ta av deg kontaminerte klær, og vask dem
før du bruker dem på nytt.*

Informasjon om avfallshåndtering:

• P501 - Innhold/beholder leveres til et autorisert avfalls-
håndteringsanlegg.

Setningene som er markert med *, gjelder bare for land uten-
for EU, f.eks. Russland, Serbia, Bosnia-Hercegovina.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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