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Leverandørbrugsanvisning efter 91/155/EØF

1. Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller, leverandør eller importør
Identifikation af stoffet eller materialet:
Virkon S (brugsopløsning, 1%)
Anvendelse:
Desinfektionsmiddel mod alle kendte virusfamilier, bakterier, svampe og svampesporer.
Identifikation af leverandør:
Pharmacia Animal Health
Overgaden neden Vandet 7 Tlf:  70 27 07 00
DK-1414 København K Fax: 70 27 07 30

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer
% w/w Navn CAS      EINECS/ELINCS Stofklassificering            Note
-

3. Fareidentifikation
Brugsopløsningen udgør ringe fare for sundheden - se punkt 15. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding:
Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
Hud:
Fjern forurenet tøj. Skyl huden grundigt med vand.
Øjne:
Skyl med vand eller fysiologisk saltvand. Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg
læge.
Indtagelse:
Skyl munden og drik rigelige mængder vand.
Information:
Vis denne brugsanvisning til læge eller skadestue. I tilfælde af forgiftning kan den behandlende læge kontakte
Giftinformationen, tlf.: 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse
Forholdsregler ved brand:
Kan ikke brænde.
Slukningsmidler:
Ikke relevant.
Særlige farer ved eksponering:
Ikke relevant.
Særlige personlige værnemidler:
Ikke relevant.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlig beskyttelse:
Brug personlige værnemidler - se punkt 8.
Miljøbeskyttelse:
Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved større udslip til omgivelserne.
Metoder til oprydning:
Opsamles og håndteres som kemikalieaffald. Efterskyl grundigt med vand. Videre håndtering af spild: se punkt 13.

7. Håndtering og opbevaring
Opbevaring:
Opbevares ved stuetemperatur, ikke i direkte sollys. Holdbart indtil farven er forsvundet eller i 7 dage.
Særlige anvendelser:
Se anvendelse - punkt 1



Udgave 2 Udstedelsesdato 30. august 2002            (Revisions)dato 19. september 2002 Side 2

Pharmacia Animal Health Virkon S (brugsopløsning, 1%)

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug:
Undgå kontakt med hud, øjne og klæder. Arbejd i et velventileret lokale. Efter brug afvask med vand.

 
Grænseværdi: -

Personlige værnemidler:
Indånding:
Normalt ikke nødvendigt.
Hud:
Beskyttelseshandsker f.eks. af nitrilgummi skal anvendes ved risiko for direkte kontakt.
Gennembrudstid: ca. 3 timer (gennembrudstid er den tid det tager for kemikaliet at passere handsken og dermed i
kontakt med huden).
Øjne:
Tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:
-

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Klar rød vandig opløsning.

 Lugt: Neutral lugt. Evt. forbigående chlorlugt, hvis blandet med hårdt vand.
pH: 2,6 (1% opløsning, 20°C)
Vandopløselighed v/20°C: blandbar 

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabilitet:
Stabil under normale betingelser.
Forhold, der skal undgås: 
Direkte sollys samt opvarmning over 60°C
Materialer, der skal undgås: 
Stærke baser, natriumchlorid, kaliumchlorid, kaliumbromid og kaliumiodid. Virkon S kan med disse stoffer danne
gasserne (chlor, brom eller iod).
Farlige nedbrydningsprodukter: 
Carbon-, nitrogen-, svovl- og phosphoroxider samt chlor (ved ophedning).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Optagelsesvej: 
Hud, lunger og mavetarmkanal.
Korttidsvirkninger:
Indånding: 
Indånding af vandtåge kan medføre irritation af de øvre luftveje.
Hud: 
Kontakt med huden kan evt. give irritation med rødme.
Øjne: 
Kan virke irriterende med rødme.
Indtagelse: 
Kan evt. medføre irritation af slimhinderne i mund og svælg.
Langtidsvirkninger:
Ingen kendte.
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12. Miljøoplysninger
Økotoksicitet:
Brugsopløsningen er kun svagt giftigt overfor vandlevende organismer og skal derfor ikke klassificeres for virkninger
i vandmiljøet. Forventede effektværdier mellem 100 - 1000 mg/l.
Mobilitet:
Produktet er letopløseligt og spredes hurtigt i vandmiljøet.
Persistens og nedbrydelighed:
Langtidsvirkninger i miljøet kan ikke udelukkes.
Bioakkumuleringspotentiale:
Bioakkumulering kan ikke udelukkes.
Andre negative virkninger:
-

13. Bortskaffelse
Affald: 
Til kommunal opsamlingsplads eller Kommunekemi.
Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion: EAK-kode (affaldskatalog nr.): 
H 05.99 02 01 09 (rester)
H/Z 05.99 15 02 03 (absorptionsmidler forurenet med produktet)

14. Transportoplysninger
Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID).

15. Oplysninger om regulering
Indeholder: 
-
R og S-sætninger
ALTox a/s har d. 19. september 2002 vurderet, at Virkon S (brugsopløsning, 1%) ikke skal
klassificeres efter Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.
Som en service overfor brugerne er der udarbejdet en leverandørbrugsanvisning, selv om det ikke er
et krav for dette materiale efter Direktoratet for Arbejdstilsynets regler.

Faresymbol:
 

-

16. Andre oplysninger
R-sætninger angivet under punkt 2:
-

Udgave: (Revisions)dato: Ændring i punkt:
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