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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline Industrivask 

 

 

1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 
 

Produktnavn   Nymoline Industrivask 

 

Beskrivelse   Grovrengøringsmiddel 

 

Anvendelse  Stærkt alkalisk grov rengøringsmiddel til rensning og 

affedtning indenfor transportindustrien, servicesektoren 

m.m. Nymoline Industrivask er f.eks. velegnet til 

klargøring af campingvogne, lystbåde o. lign. samt til 

rengøring af presenninger, motorer, maskindele m.m. 

 

Anvendelsesbegrænsninger Ingen begrænsninger af sikkerhedsmæssige årsager. 

 

Egenskaber  Nymoline Industrivask er et stærkt alkalisk grov 

rengøringsmiddel med særdeles gode fedtløsende og 

rengørende egenskaber. Højtskummende. 

 

Brugsanvisning  Dosering: 3-5 %, afhængig af rengøringsopgavens 

sværhedsgrad. Nymoline Industrivask udlægges med fordel 

med skumudstyr. Lad midlet virke nogle minutter. Afrens 

dernæst under højtryk. Begynd nedefra.   

 

Firma    Nymann Kemi A/S 

   Nyhåbsvej 2 

   8560 Kolind 

   Tlf.: 86 39 18 00 

   Fax: 86 39 15 74 

 

 

2. Fareidentifikationer. 
 

Sundhedsfarlige egenskaber 

(Gælder koncentratet) 

Hud    Irriterer huden 

Øjne    Irriterer øjnene 

Indånding   Aerosoler irriterer luftvejene 

Indtagelse   Irriterer svælg og spiserør 
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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline industrivask 
 

 

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer. 
 

Komponent    Funktion 

Natriummetasilikat   Giver alkalitet 

Ioniske og nonioniske tensider Virker skumdannende og smuds/fedtløsende 

Kompleksdannere  Kompleksbinder kalk 

Hydrotroper  Stabiliserer produktet 

 

Produktet er fosfatfrit og baseret på biologisk let nedbrydelige tensider. 

 

Indeholder  Natrium-metasilikat, ioniske og nonioniske 

tensider, fosfatfri kompleksdanner, 

hydrotoper og vand. 

 

Produktdata   
pH i konc. Ca. 13 

pH i 1 % opl.  Ca. 11 

Vægtfylde  1,05 g/ml 

Flammepunkt  Intet, produktet indeholder ikke 

opløsningsmidler. 

 

 

4. Førstehjælpsforanstaltninger. 
 

Hud  Skyl grundigt med vand. Gennemvædet tøj 

tages straks af. Ved irritation søg læge.  

Øjne  Fjern kontaktlinser. Skyl straks med vand i 

mindst 15 minutter. Søg læge. Fortsæt 

skylning under transport. 

Indånding  Søg frisk luft.  

Indtagelse  Drik vand eller mælk. Ved indtagelse søg 

læge.  

 

 

5. Brandbekæmpelse. 
 

Egenskaber ved opvarmning og brand Ikke brandbart. Ingen fare ved opvarmning. 

Forholdsregler ved brand  Slukningsmidler: kulsyre, vand, pulver og 

skum. 
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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline Industrivask 
 

 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld. 
 

Produktet er biologisk nedbrydeligt. Større spild opsamles; mindre spild bortspules.  

 

 

7. Håndtering og opbevaring. 
 

Håndtering  Ved omhældning o.l. bør 

beskyttelseshandsker og – briller anvendes. 

Opbevaring  Må ikke opbevares sammen med 

levnedsmidler. Bør opbevares frostfrit 

 

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. 

 

 

9. Fysisk - kemiske egenskaber. 
 

 

10.  Stabilitet og reaktivitet. 
 

 

11. Toksikologiske oplysninger. 
 

Lokalirriterende  Irriterer øjnene og huden. Kommer stoffet i 

øjnene, skylles straks grundigt med vand og 

læge kontaktes. 

 

 

12.  Miljøoplysninger. 
 

 

13.  Bortskaffelse. 
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Sikkerhedsdatablad 

Nymoline Industrivask 
 

 

14. Transportoplysninger. 
 

Transportklassifikation   ADR/RID  - 

    IMDG  - 

    CEFIC-KORT - 

    UN-NO  - 

    FARENUMMER - 

    FARESEDDEL - 

 

 

15.  Oplysninger om regulering. 
 

 

16.  Andre oplysninger. 

 

 

Dato: 2013 

 
Forbehold om ansvar. Informationerne er baseret på vores nuværende viden og er tiltænkt som anvendelse for at 

beskrive produktets egenskaber med hensyn til sundhed, sikkerhed og miljø. Informationerne er efter vores kendskab 

korrekte og pålidelige på ovennævnte dato. Der gives ingen garanti herfor, eller for at oplysningerne er fuldstændigt 

dækkende. Modtagere af dette produkt er ansvarlige for overholdelse af gældende regler og forskrifter. 

 

Nymann Kemi A/S 

Nyhåbsvej 2 

8560 Kolind 

Tlf.: 86 39 18 00 

Fax: 86 39 15 74 

 

 


