
DATABLAD BECHTOL 
 

1. Produktdetaljer 

 

Navn:  Bechtol 

Anvendelse:  Desinfektion and rensning af fræserhoveder, færdigblandet. 

 

 

Producent  Alfreds Becht GmbH, Carl-Zeiss-Str. 16, D-77656 Offenburg 

  Emergency Telefonnummer: +49-781-60586-0 

 

 

 

2. Sammensætning/Data på ingredienser 

 

  MG CAS-Nr. Klasse Phrases Koncentration 

    *EINECS  

Potassium Hydroxide 57 1310-58-3 C 22-35 <5% 

opløsning   

 

i-Propanal, 2-Propanol 

Isopropylalcohol 60 67-63-0 Xi,F 11,36,67 <1% 

   200-661-7 

 

Glycerin, Propantriol 92 56-81-5 

   200-289-5   <1% 

 

3. Skadelig Identifikation 

 

C Ætsning 

 

R22  Farlig ved indtagelse 

R34 Brandfarlig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Første hjælp 

 

Generel anbefaling: Søg omgående lægehjælp 

 

Ved hudkontakt Vask straks af med rigelige mængder vand & sæbe. Tag tøj af, der har 

fået opløsningen på. 

 

Ved kontakt med øjet Skyl straks med rigelig mængder vand (ca. 15 minutter med åbne 

øjenlåg) og søg  omgående lægehjælp. 

 

Ved synkning Skyl munden og spyt ud. Drik derefter rigelige mængder vand. Fremkald 

ikke opkastninger. 

 Søg omgående lægehjælp og medbring dette datablad. 

 

Ved inhalering/indånding Sørg for god ventilation og søg omgående lægehjælp. 

 

5. Forholdsregler 

 

Sikkerhedsforanstaltinger for brugeren: Bær tøj der beskytter. Sørg for at ubeskyttede personer ikke 

er i nærheden af opløsningen. Sørg for at der er god ventilation i lokalet. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger for miljøet: Undgå at hælde produktet direkte i kloak eller 

vandløb.(produktet bliver neutraliseret i rensningsanlæg). 

 

Rengøring/opsamling af spildt opløsning: Anvend absorberende materialer (sand, savsmuld etc) 

Smid væk efter officielle regulativer. Sørg for god ventilation. 

 

6. Brand sikkerhedsforanstaltninger 

 

Brandfarlig. Indeholder kun naturlige stoffer i lave koncentrationer. 

 

Branddæmpende midler: Vand eller brand slukker. 

 

Specielle forholdsregler ved brandbekæmpelse: 

Beskyttelse med brand resistent tæt beklædning og ilt apparat. 

 

7. Opbevaring  

 

Sørg for at beholderen er lukket helt tæt til ved hjælp af skruelåget. Anvendes ikke i beholdere der 

er lavet af aluminium, zink eller tin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personlig beskyttelse: 

 

Personlige forholdsregler 

 Inhalationsapparat ikke påkrævet 

 Håndbeskyttelse Bær handsker 

 Beskyttelse af øjne Bær sikkerhedsbriller 

 

Hygiejne forholdsregler 

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Bær beskyttelses tøj. Vask hænder i pauser og i 

slutningen af arbejdsdagen. 

 

Generelle beskyttende og hygiejniske forholdsregler skal altid følges når der anvendes kemikalier. 

 

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

 

Form  Flydende 

Farve  Klar til gullig 

Lugt  Let aroma 

Ph-værdi  13-14 (ved 20 grader) 

Smelte punkt  ca. 0 grader 

Koge punkt  ca. 100 grader (760 mm Hg) 

Flash point  Ikke erfaret 

Selvantændelig Ikke erfaret 

Eksplosionsfare 

 Nedre værdi  2% (i-Propanol) 

 Højeste værdi 12% (i-Propanol) 

Damp tryk  <40 mbar (20 grader) 

Tæthed  1,0-1,1 g/cm3 (25 grader) 

Viscositet  ubegrænset i vand 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 

 

Farlige reaktioner der kan undgås: 

Der er ingen farlige reaktioner såfremt specifikationerne overholdes 

 

Produkter der skal undgås: 

Undgå kontakt med Aluminium, tin og zink og andre legerede materialer (risiko for eksplosion) 

 

Farlige produkter til opløsning 

Der er ingen informationer 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.  Informationer om giftighed / Toxilogical 

 

Akut giftighed 

KOH: LD 50 (oral, rat): 273 mg/kg 

 

Yderligere data om giftighed 

Hud irritation grundet indholdet af Potassium Hydroxide 

 

Sensibilitet 

Ingen informationer 

 

12. Miljø data 

 

Giftigt i høje koncentrationer for vand mikrober 

Svagt skadeligt for vand 

Neutralisérbar i rensningsanlæg 

 

13. Bortskaffelse 

 

Produkt / anbefaling: 

Bortskaffelse skal ske i h t de officielle regulativer 

 

Snavset emballage / anbefaling: 

Bortskaffelse skal ske i h t de officielle regulativer 

 

14. Transport information 

 

Produktet er klassificeret og mærket iht EC direktiver / skadelige materialer (GefStoffV) 

 

Land Transport ADR/RID og GGVS/GGVE 

GGVS/GGVE ADR/RID Class 8 

Pakke gruppe  II 

UN nr.    1814 

* Klassificerings kode  C 5 / 22 

Shipping navn  Potassium Hydroxide Opløsning 

 

Shipping indlands på vand  Ikke klassificeret 

 

Maritim transport IMDG   

IMDG   Klasse 8 

UN nr.   1814 

Pakke gruppe  II 

*EMS-nr.   F-A, S-B 

MFAG   705 

Shipping navn  Potassium Hdroxide Opløsning 

 



 

 

 

15.  Reglement information 

-  angivet iht EC guide bestemmelser 

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EC direktiverne på skadelige 

materialer (GefStoffV; Tyskland) 

 

- Kode bogstav og angivelser på skadelighed på produktet 

 

  C  Ætsende 

 

Risiko  angivelser 22 Skadeligt hvis det sluges 

  34  Brandfarlig 

 

Sikkerheds angivelser ½ Hold emballagen tæt lukket og væk fra børn 

26/27/28 Ved hudkontakt tages alt tøj der har været i berøring med 

væsken straks af. Ved kontakt med hud og øjne skylles 

straks med rigelig mængder af vand og der søges 

omgående lægehjælp. 

36/37/39 Bør beskyttelsels tøj, handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse. 

45 I tilfælde af uheld, eller ved utilpashed søges omgående 

lægehjælp. (medbring dette datablad samt emballage med 

label) 

46 Hvis det er slugt søges omgående lægehjælp og dette 

datablad samt emballage med label medbringes. 

 

Tyske regulativer: 

 

Vand skadelighed klassificering 1 (let skadeligt for vand) 

Opbevarings klasse VCI  8 B 

 

16. Anden information 

 

Alle data er baseret på nuværende viden. Vi kan dog ikke garantere for at der fremover vil komme 

ny viden omkring produktet. 

 

Risiko angivelser: 11 Meget brandfarligt 

(hvad betyder tallene) 22 Skadeligt hvis det sluges 

  35 Forårsager svære forbrændinger 

  36 Irriterrende for øjne 

  67 Dampe kan forårsage døsighed og utilpashed 

 

 

 

 

 

 


