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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

1.1 Produktidentifikator Desinfektions- og plejemiddel til klove 
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

Identificerede anvendelser Klovpleje 

1.3 Nærmere oplysninger om 
leverandøren af 
sikkerhedsdatabladet 

Bovi Hoof Care  
Sejrupvej 27 
7323, Give, Danmark 
T +45 7573 6135 
F +45 2175 6735 

Sagkyndige person Henrik Hein Jørgensen 
Email: hj@bovihoofcare.com 

1.4 Nødtelefon +45 2175 6735
Træffes i kontortidens åbningstider:
mandag - torsdag fra 7:15 til 12:00 og 12:30 til 16:30
fredag 7:15 til 12:15

Vergiftungsinformationszentrale Wien: 
+43 1 406 43 43
Tilgængelig døgnet rundt

Giftlinjen: Ring 82 12 12 12 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

Stoffer eller blandinger der virker ætsende på metaller, kategori 1 
Hudætsning, kategori 1 
Alvorlig øjenskade, kategori 1 
Kronisk skadeligt for vandmiljøet, kategori 2 

H290 
H314 
H318 
H411 

Kan ætse metaller. 
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
Forårsager alvorlig øjenskade.  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

2.2 Mærkningselementer 

I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

Farligt 
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H290 
H314 
H411 

Kan ætse metaller.  
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

P101 
P102 
P234 
P280 
P301 + P330 + P331 
P303 + P361 + P353 

P304 + P340 

P305 + P351 + P338 

P310 
P501 

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Opbevares kun i originalemballagen. 
Bær 
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse 
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. 
VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks 
af/fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.  
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at 
vejrtrækningen lettes.  
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.  
Tilføj indhold til / beholder til bortskaffelse af farlige stoffer. 

Farlige ingredienser til mærkning 

Svovlsyre 5 - 10 % (CAS: 7664-93-9) 
Alkoholer, C9-11 ethoxylerede (CAS: 68439-46-3) 

2.3 Andre farer 

Ingen kendte. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.2 Blandinger 

 Beskrivelse 

Blanding af følgende stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. 

Farlige indholdsstoffer 

navn 
CAS # / 
EC # / 

Index # 
vægt % 

Klassificering 
i henhold til forordning (EF) nr. 

1272/2008* 

svovlsyre … %** 
7664-93-9 / 
231-639-5 /

016-020-00-8
5 - 10 Met. Corr. 1 

Skin Corr. 1A 
H290 
H314 

alkoholer, C9-11 ethoxylerede 
68439-46-3 / 

--- / 
--- 

2,5 - 5 Acute Tox. 4 
Eye Dam. 1 

H302 
H318 

2-hydroxy-1, 2,3propan
tricarboxylsyre-kobbersalt(1: 2)
(kobber(II) citrat)

866-82-0 /
212-752-9 /

--- 
2,5 - 5 

Acute Tox. 4 
Aqu. acute 1 
Aqu. chron. 1 

H302 
H400 
H410 
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salicylsyre 
69-72-7 /

200-712-3 /
--- 

0,1 - 1 Acute Tox. 4 
Eye Dam. 1 

H302 
H318 

* For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16
* For stoffet gælder en arbejdspladsrelateret grænseværdi, der skal overvåges (se punkt 8)

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Søg læge ved ubehag. 
Ingen medicinering ved bevidstløshed eller kramper. 
Fjern forurenet tøj. 

Efter indånding 

Frisk luft. Søg straks læge 
Ved bevidstløshed, lægges og transporteres personen i aflåst sideleje. 

Ved hudkontakt 

Ved kontakt med huden vaskes straks med rigelige mængder vand og sæbe. 
Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. 
Ved ubehag søg læge. 

Ved øjenkontakt 

I tilfælde af kontakt med øjnene skylles STRAKS 10 til 15 minutter med åbnede øjne under 
rindende vand. Opsøg omgående øjenlæge eller øjenklinik. 

Ved indtagelse 

Skyl munden med koldt vand, spyt vandet ud. Fremkald ikke opkastning. Er patienten ved 
bevidsthed gives et glas vand at drikke. Forsøg ikke at neutralisere med alkalier, giv ikke aktivt 
kul! Søg straks læge. 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Ingen yderligere information tilgængelig. 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Afhængigt af patientens tilstand bør dennes symptomer og kliniske tilstand vurderes af en 
læge. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
5.1 Slukningsmidler 

Produktet er ikke brændbart - Brandslukningsforanstaltninger afpasses omgivelserne. 

Egnede slukningsmidler 

CO2, slukningspulver, vand. 
Større brande bekæmpes med vand eller alkoholstabilt skum 

 Af sikkerhedsmæssige grunde uegnet: 

vand i fuld stråle 
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5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Under brand kan følgende gasser frigives: COx. SOx 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 

Værnemidler: åndedrætsværn uafhængigt af omgivende luft. Lukket beskyttelsesdragt. 
Køl truede beholdere med vand. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
6.1 Forholdsregler over for udslip ved uheld 

Begræns adgangen til området, indtil rengøringen er afsluttet. Brug passende 
beskyttelsesværn.  
Produktet må ikke komme i kontakt med huden og øjnene. 
Sikr tilstrækkelig ventilation. Forsigtig: fare for udskridning på det spildte produkt. 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Må ikke udledes til kloak/overfladevand/grundvand. I tilfælde af forurening af floder, søer eller 
spildevand kontaktes de ansvarlige myndigheder i overensstemmelse med lokal lovgivning. 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Opsamles med væskebindende materiale (sand, diatoméjord, syre eller universal bindemiddel, 
savsmuld). Rester vaskes væk med vand. 
Det opsamlede materiale bortskaffes forskriftsmæssigt (se sektion 13). 

6.4 Henvisning til andre punkter 

Forholdsregler se sektion 8 
Bortskaffelse se sektion 13 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Sikr tilstrækkelig ventilation. Lad ikke produktet komme i kontakt med øjne og hud. Emballagen 
skal holdes tæt lukket. Undgå indånding af dampe/tåge/aerosoler 
Følg sundheds- og sikkerhedsforskrifterne. 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Brand- og eksplosionsbeskyttelse 

Stoffet i sig selv er ikke brandbart.  
Afstem brand- og eksplosionsbeskyttelsesforanstaltninger for de brændbare stoffer på 
området. 
Kontroller elektriske installationer jævnligt på grund af den øgede risiko for korrosion. 

Krav til lagerrum og beholdere 

Sørg for syrefast gulv. Sørg for tilstrækkelig ventilation.  
Opbevares tørt og beskyttet mod frost og varme. 
Opbevares i original emballage. 
Brug brudsikre beholdere ved omfyldning og mærk disse tydeligt og permanent. Anvend ikke 
metal- eller letmetalbeholdere! 
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Opbevares adskilt fra alkalier. 
Opbevares adskilt fra fødevarer og foder. 

 Materialeintolerance 

Ætsende virkning på mange metaller. 

Anbefalet 
opbevaringstemperatur stuetemperatur 

7.3 Særlige anvendelser 

Klovpleje 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1 Kontrolparametre 

Grænseværdi på arbejdspladser gældende for Danmark 

8 timers grænseværdi/ kortids grænseværdi 

navn CAS#  [ppm]  [mg/m3] 

svovlsyre 7664-93-9 - 1 / 2 

8.2 Eksponeringskontrol 

Generelle sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger 

De sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier skal overholdes. 
Må ikke opbevares eller anvendes sammen med fødevarer og drikkevarer. 
Der må ikke spises eller drikkes under arbejdet, vask hænder før pauser og ved arbejdsophør. 
Produktet må ikke komme i kontakt med huden og øjnene. 
Undgå indånding af dampe/aerosoler. Fjern forurenet tøj og vask det før det bruges næste 
gang. 

Kropsværn vælges således, at design og funktion passer til koncentrationer og mængde af 
skadestoffer på arbejdspladsen. Værnemidlernes bestandighed mod kemikalier bør 
klarlægges med leverandørerne af disse. 
Arbejdspladsen udstyres med vaskefaciliteter og øjenskylleflaske. 

Åndedrætsværn 

Ved tilstrækkelig ventilation og korrekt anvendelse ikke påkrævet. 
Ved overskridelse af grænseværdien på arbejdspladsen/utilstrækkelig ventilationsmuligheder 
anvendes åndedrætsværn - følgende fitre kan komme i betragtning: ABE 

Håndbeskyttelse 

Beskyttelseshandsker (f.eks. chloropren, nitrilgummi) påkrævet. 
Udvalget af egnede handsker afhænger ikke blot af materialet, men også af andre 
kvalitetskendetegn, og varierer fra fabrikant til fabrikant. Ved udvælgelse af handskematerialet 
skal der tages højde for gennembrudstider, permeationshastigheder og nedbrydning. 

 Beskyttelse af øjne 

Tætsluttende beskyttelsesbriller.. 
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 Kropsværn 

Tætsluttende beskyttelsesbriller. 

Begrænsning og overvågning af miljømæssig eksponering 

Må ikke udledes til kloak/overfladevand/grundvand. I tilfælde af forurening af floder, søer eller 
spildevand kontaktes de ansvarlige myndigheder i overensstemmelse med lokal lovgivning. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

 Form flydende 

 Farve iflg. Produktnavn 

Lugt karakteristisk 

 Lugttærskel Ingen information tilgængelig. 

 pH- værdi 1,5 

 Smeltepunkt Ingen information tilgængelig. 

 Kogepunkt 100 °C 

 Flammepunkt n. a.

 Fordampningshastighed Ingen information tilgængelig.

 Antændelighed (fast stof, 
luftart) 

Ingen information tilgængelig.

 Laveste eksplosionsgrænse Ingen information tilgængelig. 

 Højeste eksplosionsgrænse Ingen information tilgængelig. 

 Damptryk (50 °C) Ingen information tilgængelig. 

Massefylde (20 °C) 1,2 g/cm3 

 Opløselighed (20 °C) fuldstændig blandbar 

 Fordelingskoefficient: 
noktanol/vand 

Keine Informationen verfügbar. 

 Selvantændelsestemperatur Ingen information tilgængelig. 

 Dekomponeringstemperatur Ingen information tilgængelig. 

 Viskositet (40 °C) Ingen information tilgængelig. 

 Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv. 

 Oxiderende egenskaber Ingen information tilgængelig. 

9.2 Andre oplysninger 

 VOC-indhold 0 % 

Fast stof- indhold 17,4 % 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
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10.1 Reaktivitet 

Ved korrekt anvendelse forventes ingen farlige reaktioner 

10.2 Kemisk stabilitet 

Ingen nedbrydning ved korrekt anvendelse. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Korroderer metaller - dannelse af hydrogen kan opstå 

10.4 Forhold, der skal undgås 

Varme 

10.5 Materialer, der skal undgås 

Alkalier, metaller 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Ingen nedbrydning ved korrekt anvendelse. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Der er ikke foretaget toksicitetsundersøgelser af produktet. 

LD50værdier af de enkelte komponenter (litteraturværdi) 

navn CAS-nr 

svovlsyre 7664-93-9 LD50 (oral/rotte)=2140 mg/kg 

kobber(II) citrat 866-82-0 LD50 (oral/rotte)=1580 mg/kg 

Akut toksicitet 

Baseret på de tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 
ATEmix (oral, beregnet) > 2000 mg/kg 

 Hudætsning/-irritation 

Kategorie 1A: Verursacht schwere Verätzungen der Haut. 

 Alvorlig øjenskade/øjenirritation 

Kategorie 1: Verursacht schwere Augenschäden. 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering 

Der forventes ingen sensibiliserende virkning. Baseret på de tilgængelige data, er 
klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Kimcellemutagenicitet 

Produktet indeholder ingen bestanddele, der kan klassificeres som mutagene, i en 
koncentration der er lig med eller større end 0,1%. 
Baseret på de tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Carcinogenicitet 
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Produktet indeholder ingen bestanddele, der er opført som kræftfremkaldende på listerne hos 
det internationale agentur for kræftforskning (IARC) eller den amerikanske konference for 
statslig industrihygiejne (ACGIHs), i en koncentration, der er lig med eller større end 0,1%, . 
Baseret på de tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Reproduktionstoksicitet 

Produktet indeholder ingen bestanddele, der kan klassificeres som mutagene, i en 
koncentration der er lig med eller større end 0,1%. 
Baseret på de tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering 

Baseret på de tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

 Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering 

Baseret på de tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

 Aspirationsfare 

Baseret på de tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Andre oplysninger 

Indtagelse: stærkt ætsende. Ætsninger i spiserøret og maven. Fare for perforering 
Indånding: stærkt ætsende. Indånding kan medføre ødemer i luftvejene. 
Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med beregningsmetoden i CLP-forordningen 
(EF) nr. 1272/2008 bilag  I 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1 Toksicitet 

På selve produktet er der ikke foretaget økotoksikologiske tests. Blandingen blev klassificeret i 
overensstemmelse med beregningsmetoden i CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008 bilag, I 

 Akvatiske toksicitet af enkelte komponenter 

Ingen data til rådighed. 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

Ingen data til rådighed. 

12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

Ingen data til rådighed. 

12.4 Mobilitet i jord 

Ingen data til rådighed. 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen data til rådighed. 

12.6 Andre negative virkninger 

Produktet må ikke udledes til grundvandet, vandløb eller kloaksystemet. 
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
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PUNKT 13: Bortskaffelse 
13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Rester må kun bortskaffes gennem autoriserede virksomheder. 
Må ikke udledes i kloaksystemet, i jorden eller i vandet. 

 Europæiske affaldskatalog 

02 01 08* - Affald fra landbrugskemikalier der indeholder farlige stoffer 

Bemærk: EØF affaldskoden knytter sig til oprindelsesstedet. Dette kan medføre en anden 
klassificering. Afgørelsen træffes af den endelige bruger. 

Forurenet emballage 

Anbefaling: beholderen skal tømmes helt, og overlades et kvalificeret firma, der kan varetage 
oparbejning, genbrug eller bortskaffelse. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

14.1 FN-nummer 

2796 

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Svovlsyre med højst 51% syre (kobber (II)citrat) 
SULPHURIC ACID with not more than 51 % acid (copper(II) citrate) 

14.3 Transportfareklasse(r) 

8 

14.4 Emballagegruppe 

II 

14.5 Miljøfarer 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Farveløs væske. Blanding hvis vægtfylde ikke overstiger 1,405. De fleste metaller angribes 
stærkt. Forårsager ætsninger på huden, i øjne og slimhinder. 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 

Ikke gældende, 
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, 

sundhed og miljø 

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006. 
Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med beregningsmetoden i forordning (EF) 
1272/2008 bilag I. 

 Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 (rengøringsmidler) 
Indeholder under 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer, desinfektionsmidler (kobber(II) citrat) 

Nationale forskrifter: 

Østrig: 
VbF - Forordning for brændbare væsker (Bundesgesetzblatt BGBI 1991/240) 
Dette produkt er ikke en brændbar væske iflg. VbF. 

Tyskland: 

Vandfareklasse i overensstemmelse med VwVwS 17.05.1999 / bilag 4 
WGK 2 (vandskadelig) 

Ulykkeforordning 
Ulykkeforordning, bilag I: 9b 

15.2 Andre oplysninger 

Blandingen blev ikke underkastet nogen kemisk sikkerhedsvurdering. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Dataene er baseret på vores nuværende viden og erfaring, de repræsenterer dog ikke nogen 
sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet juridisk aftaleforhold.  Produktet er kun 
beskrevet med henblik på sikkerhedskrav. Da ukendte farepotentialer aldrig helt kan udelukkes, skal 
produktet behandles med den forsigtighed, der sædvanligvis udvises ved omgang med kemikalier, 
desuden er det kun tilladt til anvendelser angivet i afsnit 1. Ethvert ansvar for skader som følge af 
omgang eller kontakt med disse kemikalier er udelukket. 

Klassificeringsberegningen i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008 er baseret på klassificeringen 
af de enkelte komponenter i henhold til bilag VI i CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008 samt 
producentens oplysninger suppleret med oplysninger fra databasen over farlige stoffer og oplysninger 
fra Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).  

Relevante H numre 

H290 
H302 
H314 
H318 
H400 
H410 

Kan ætse metaller.  
Farlig ved indtagelse.  
Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
Forårsager alvorlig øjenskade.  
Meget giftig for vandlevende organismer.  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende 
organismer. 

Relevante risikokategorier 
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Acute Tox. 4 
Aqu. Acute 1 
Aqu. Chron. 1 
Eye Dam. 1 
Met. Corr. 1 
Skin Corr. 1A 

Akut toksicitet, kategori 4 
Farlig for vandmiljøet – akut, kategori 1 
Farlig for vandmiljøet – kronisk, kategori 1 
Alvorlig øjenskade, kategori 1 
Metalætsende stof eller blanding, kategori 1 
Hudætsning, kategori 1A 

Udgave Version 1.2 erstatter V1.1 fra 11.6.2015 
Ændringer: 1.3, 2, 3.2, 8.1, 11, 15 

Udarbejdet af UmEnA GmbH 

Forkortelser n. u. ikke undersøgt
n. a. ikke anvendelig
PBT svært nedbrydelig, bioakkumulerende toksisk
vPvB meget svært nedbrydelig, meget bioakkumulerende




