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Produkt navn:   Green Gobbler 

 
Producent:    Ecoclean Solutions 

          47 Heiser CT 
Farmingdale, NY 11735 

 
Telefonnr.:   +1 (516) 308-7200  

Dato for fremstilling: 03/18/2015 

Produktanvendelse:  Drænåbner 

 

OVERSIGT FARLIGE 

NØDSITUATIONER 

FORSIGTIG 

 
Forårsager alvorlig øjenirritation. Længerevarende kontakt med huden kan forårsage irritation. Kan være farlig ved 
indtagelse. Indånding af pulveret kan forårsage irritation af slimhinderne og de øvre luftveje. 

 
  

Komponent CAS nr. Mængde 
Mononatriumsulfat 7681-38-1 Oplyses ikke 
Andre farlige ingredienser Blanding Oplyses ikke  

 

(Se afsnit 8 for grænseværdier) 

 

 

Indånding: Søg ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis irritation eller andre symptomer fortsætter. 

 
Hudkontakt: Skyl huden grundigt med vand efter kontakt. Søg lægehjælp, hvis irritationen udvikler sig og 
varer ved. 

 
Øjenkontakt: Skyl øjnene med vand imens i mindst 15 minutter, idet du lejlighedsvis løfter øverste og nederste 
øjenlåg. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let, efter de første 5 minutter; fortsæt derefter med at skylle. 
Søg lægehjælp, hvis irritationen varer ved. 

 
Indtagelse: Hvis personen er vågen og ved bevidsthed, skal vedkommende skylle munden med vand og have et 
glas vand til at fortynde det indtagede. Fremkald ikke opkast. Giv aldrig noget gennem munden til en person, der 
er bevidstløs eller har krampetrækninger. Ring til en læge eller giftcenter. 
 

1.  Produkt- og virksomhedsidentifikation 

2.  Fareidentifikation 

3.  Sammensætning/Information om ingredienser 

4. Førstehjælpstiltag 
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Slukkemiddel:  Brug et middel, der er afpasset efter den omgivende brand. 
 

Særlige brandbekæmpelsestiltag: Brandmænd bør benytte selvstændigt åndedrætsværn og fuld  
 
beskyttelsesbeklædning til brand i områder, hvor der bruges eller opbevares kemikalier. 

 
Usædvanlige brandfarer: Ikke antændelige eller brændbare. 

 
Farlige forbrændingsprodukter: Termisk nedbrydning kan producere oxider af svovl og natrium. 

 

 

  
 

Undgå kontakt med spildt materiale og indånding af støv. Tørres op med en fugtig papirserviet eller opsamles 
forsigtigt, undgå at skabe luftbåret støv. Skylles ud i kloakken, hvis tilladt, eller opsamles i en egnet beholder til 
bortskaffelse. Vask området, hvor der er spildt, med vand. Rapporter spild som påkrævet af de lokale og statslige 
bestemmelser. 

 

 

Undgå øjenkontakt. Undgå at indånde støv samt længerevarende kontakt med huden. 

Vask grundigt efter håndtering. Åbn ikke poser før de skal bruges. Brug hele indholdet af pakken og smid den 

tomme pakke ud, hvor den ikke er tilgængelig for børn og kæledyr. MÅ IKKE blandes med andre rengøringsmidler i 

husstanden. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. 

 
 

KEMISKE EKSPONERINGS 
GRÆNSEVÆRDIER 

Mononatriumsulfat Ingen etablerede 
Andre ikke-farlige ingredienser Ingen etablerede 

 

 

Ventilation:  Ingen særlig ventilation er påkrævet i forbindelse med normal brug. 

Åndedrætsværn: Ingen påkrævet i forbindelse med normal brug. 

Handsker: Undgå hudkontakt og vask hænder efter brug. Gummihandsker anbefales, hvis direkte hudkontakt er 
påkrævet. 

Øjenbeskyttelse: Undgå øjenkontakt. Sikkerhedsbriller anbefales, hvis det er nødvendigt, for at undgå kontakt, 
hvor sprøjt er sandsynligt. 

Andet beskyttelsesudstyr/beklædning:  Intet påkrævet ved normal brug. 

6. Tiltag ift. udslip ved uheld  

5. Brandbekæmpelsestiltag 

7. Håndtering og opbevaring 

8. Eksponeringskontrol / Personlige beskyttelsesmidler 
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Udseende og lugt:  Off-white pulver. 
 

pH: Ikke relevant Specifik tyngdekraft: 2,74 g/cm3 
Kogepunkt: Ikke fastsat Damptryk: Ikke relevant 
Smeltepunkt: ~180°C Damptæthed: Ikke relevant 
Opløselighed i vand: Fuldstændigt opløseligt Procent flygtige stoffer: >0% 
Koefficient for vand/oliefordeling: Ikke relevant Fordampningshastighed: Ikke relevant 
Flammepunkt: Intet Selvantændelsestemperatur: Ingen 

Brændbarheds- 

grænser: 

LEL:  Ikke relevant Viskositet @ 25°C:  Ikke tilgængelig 

UEL:  Ikke relevant  

 
Stabilitet: Stabil 

Forhold, der skal undgås:  Hold pakkerne lukkede, indtil de skal bruges. 

Inkompatibilitet: Stærke syrer, baser og oxiderende midler. MÅ IKKE bleges med klorblegemidler, ammoniak 
eller andre husholdningsrengøringsprodukter. 

Farlige nedbrydningsprodukter: Termisk nedbrydning kan udløse oxider af svovl og natrium. 

Farlig polymerisation:   Vil ikke opstå. 
Akutte farer: 

 
Indånding: Pulver kan forårsage irritation af næsen, halsen og øvre luftveje. 

 

Hudkontakt: Kan forårsage hudirritation ved længerevarende kontakt, især med fugtig eller våd hud. 

Øjenkontakt: Forårsager alvorlig øjenkontakt. Kan forårsage øjenskader ved langvarig kontakt uden skylning. 

Indtagelse: Kan være farlig ved indtagelse. Forårsager mund-, hals- og gastrointensinal irritation. 

Kroniske farer: Ingen kendte. 

Helbredstilstand forværres ved eksponering: Præ-eksisterende hudsygdomme eller øjenproblemer eller 
respiratoriske sygdomme. 

Kræftfremkaldende: Ingen af komponenterne er opført som kræftfremkaldende eller potentielt 
kræftfremkaldende af IARC, NTP, ACGIH eller OSHA. 

 
Akutte tokcisitetsværdier: 

 
Mononatriumsulfat Oral Rat LD50: 2140 mg/kg (estimated) 
 
 
 
 

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

10. Stabilitet og reaktivitet 

11. Toxicological Information 
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Natriumsulfat (analog 
komponent) 

LC50: Fathead minnow (Pimephales promelas) 7960 mg/L/96 hr 
LC50: Daphnia magna 1766 mg/L/48 hr 
EC50 nitzschia linearis 1900 mg/L/120 hr 

 

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale/statslige og myndighedsbestemmelser. 

 

 

DOT Beskrivelse af farlige materialer: 
Korrekt forsendelsesnavn: Ikke reguleret 
UN-nr.: Intet 
Fareklasse/emballagegruppe: Ingen 
Mærker påkrævet: Ingen 

 
 

USA: 

 
CERCLA Section 103: Dette produkt er ikke omfattet af CERCLA’s rapporteringskrav. Mange stater har 
strengere frigivelsesrapporteringskrav. Rapportering vedrørende udslip påkrævet i henhold til føderale, 
statslige og lokale bestemmelser. 

 
SARA-farekategori (311/312): Akut sundhed. 

 
SARA 313: Dette produkt indeholder følgende kemikalier i overensstemmelse med Annual Release 
Reporting Requirements i SARA, afsnit III, sektion 313 (40 CFR 372): Ingen 

 
EPA TSCA Inventory: Alle ingredienser i dette produkt er anført i TSCA Inventory. 

 
California Proposition 65: T 
Dette produkt indeholder følgende stoffer, der er anerkendt i State of California for at forårsage kræft og/eller 
skade i forhold til reproduktivitet (fødselsdefekter): Ingen 
 
 
 
 
 

12. Miljøoplysninger 

13. Forhold i forbindelse med bortskaffelse 

14. Transportoplysninger 

15. Oplysninger om regulering 
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NFPA Rating (NFPA 704): Sundhed

: 2 
Fire: 0 Ustabilitet: 0 

HMIS Rating: Sundhed
: 2 

Fire: 0 Fysisk fare: 0 

 

REVISION SAMMENDRAG: Nyt MSDS 

16. Andre oplysninger 


