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Vigtig Information: Denne brugsvejledning fritager ikke brugeren for at læse den engelske version af 
sikkerhedsdatabladet. FOOD DIAGNOSTICS kan ikke holdes ansvarlig for misforståelser som følge af fejlfortolkninger af 
dokumentet. 

 
 Produktdetaljer 

 Handelsnavn: EC Blue 100P ”Nissui”  

 Artikel nr.: 1 000 227 

 Reagensets anvendelse: Vand analyser 

 Producent: 

NISUUI PHARMACEUTICAL CO., LTD 
3-23-9 Ueno Taito-ku Tokyo Japan 

Tlf.: +81-3-5846-5611   Fax.: +81-3-5846-5619 
 Leverandør:  

HYSERVE GmbH & Co. KG 

Hechenrainerstr. 24 

82449 Uffing  - Germany 
Tlf.: +49 (0) 8846 - 13 44   Fax.: +49 (0) 8846 - 13 42 

 Databladet udstedt af:  

Customer support division of division of marketing strategy department 
3-23-9 Ueno Taito-ku Tokyo Japan 

Tlf.: +81-3-5846-5607   Fax.: +81-3-5846-5629 

 

2) Risikoidentifikation 
 

 Indflydelse på miljø: Yder ikke indflydelse på det omgivende miljø. 

 Skadelige virkninger: Ikke skadelig. 

 Fysiske og kemiske risici: Ingen risici. 

 

3) Sammensætning/information om bestanddele 

 
 Kemisk karakteristik: Sammensætning af forskellige kemiske og biologiske bestanddele. 

 

4) Retningslinier for førstehjælp 
 

 Ved indånding: Bring personen ud i frisk luft og kontakt læge om nødvendigt 

 Ved hudkontakt: Vask straks med vand og sæbe. Skyl grundigt efter med rent vand. 

 Ved øjenkontakt: Skyl det opspilede øje under rindende vand i adskillige minutter.  

 Ved indtagelse: Frembring straks opkastning. Vask dernæst indersiden af munden med vand. Om 

nødvendigt, konsulteres læge. 

 

 
 Slukningsmidler: Skum, CO2, pulverslukker eller tørt sand. vand.  

 Slukningsmetode: Ikke angivet. 

 

 

 

1) Identifikation af reagens og af firma/foretagende 

5) Retningslinier for brandbekæmpelse 
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6) Retningslinier ved utilsigtet udslip 

 
 Personrelaterede sikkerhedsforanstaltninger: Ved arbejdet bæres passende gummihandsker, 

beskyttelsesbriller og kittel. 
 Foranstaltninger til miljøbeskyttelse: Produktet anvendes med omhyggelighed og indflydelse 

på det omgivende miljø forhindres ved, ikke at bortskaffe produktet i åer eller vandløb.  

 Retningslinjer for rengøring/opsamling: Opsamles bedst med absorberende papirmateriale. 

 

7) Håndtering og opbevaring 

 
 Håndtering: Undgå direkte kontakt med huden, slimhinder og øjne. Bær kittel. 

 Opbevaring: Produktet opbevares i mørke ved 1 – 30 °C. 

 

 
 Faciliteter: Øjenskyllestation og nødbruser installeres i nærheden af arbejdsstedet for produktet. 

 Kontrol af koncentration: Ikke angivet. 

 Bestanddele med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: Ikke 

angivet. 

 Generelle retningslinjer for beskyttelse og hygiejne:  

Bær passende beskyttelsesmaske, gummihandsker, beskyttelsesbriller og kittel efter behov. 
 

 
 Generel information: 

 Form: Granulat 

 Farve: Lys gul og/eller gul 
 Lugt: Tilstedeværende 

 pH værdi: 7,2 ±0,2 

 Smeltepunkt: Ikke bestemt. 

 Kogepunkt/kogeinterval: Ikke bestemt. 

 Flammepunkt: Ikke bestemt. 

 Selvantændelsestemperatur: Ikke bestemt. 

 Eksplosionsfare: Ikke bestemt. 

 Massefylde: ikke bestemt 

 Opløselighed i / blandbarhed med vand: Ikke bestemt. 

 

 
 Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås: Ingen nedbrydning ved brug i henhold til 

specifikationer. 

 Farlige reaktioner: Ingen kendte. 
 Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte. 

 

11) Toksikologi 

 
 Akut giftighed: Ikke bestemt. 

 Lokal effekt: Ikke bestemt. 

8) Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 

9) Fysiske og kemiske egenskaber 

10) Stabilitet og reaktivitet 
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12) Miljømæssig information 

 
 Bestandighed/nedbrydning: Ikke bestemt. 

 Akkumulering i miljøet: Ikke bestemt. 

 Miljøgiftighed: Ikke bestemt. 

 

 
Bortskaffelse skal foretages i henhold til gældende lovgivning på området og/eller overlades til selskab med 

gyldig tilladelse til, at behandle industriaffald. 

 

14) Transport 

 
 Generelle retningslinier: Følg anvisningerne i pkt. om håndtering og opbevaring. Kontrollér, at 

der ikke forekommer container-lækage. Modvirk, at forsendelsen trykkes/komprimeres under 
transporten. 

 International lovgivning: Ingen transportrestriktioner. 

 National lovgivning: Ingen transportrestriktioner. 

 

15) Information om regulativer 

 
 PRTR (Pollutant Release and Transfer Register): Produktet indeholder ingen bestanddele 

omfatter af dette register. 

 Occupational Healt and Safety Law: Produktet indeholder ingen bestanddele omfatter af dette 

lov. 

 Poisonous and Deleterious Substances Control Law: Produktet indeholder ingen bestanddele 

omfatter af dette lov. 
 

 
 

Advarsel: 
Informationerne i nærværende sikkerhedsdatablad er efter vores (Nissui’s) bedste overbevisning nøjagtige. 

Den endelige beslutning omkring enhver bestanddels/ethvert produkts egnethed forbliver dog udelukkende 

brugerens ansvar. Alla bestanddele kan udgøre ukendte risici og skal derfor anvendes mes forsigtighed. 
Selvom bestemte risici er beskrevet i nærværende sikkerhedsdatablad, kan vi ikke garantere, at disse er de 

eksisterende risici. Yderligere er nærværende sikkerhedsdatablad beregnet på almindelig håndtering af 
produktet. Ved speciel håndtering træffes tilsvarende forholdsregler. 

 
 

13) Affaldshåndtering 

16) Yderligere information 


