
Kemisk APV – Anders Andersens Rengøring 
 

Navn på produkt  Assert Clean 

Anvendelse Assert Clean er et manuelt håndopvaskemiddel til den daglige opvask af 
fade, service, bestik, 
gryder og andre køkkenredskaber. Assert Clean er velegnet til rengøring af 

fødevarer områder. 

Faresymboler 

 

INGEN 

Brug af produktet Doseres i opvaskevandet efter doseringsvejledningen. 

Særlig fokus Produktet er ikke klassificeret som farligt.  

Efter brug Vask altid hænderne efter udført arbejde! Der anbefales god håndhygiejne. 

Affaldsbeholder/placering Emballagen kan genanvendes. Skyl dunken med rent vand og brug 

skyllevandet til rengøring/afrensning. Streg eventuelle faremærke over inden 

emballagen sendes til genbrug.  

Placering af slukningsudstyr - 

Placering af værnemidler På rengøringsvogn 

Anvendelse af værnemiddel: Handsker  Ingen særlige foranstaltninger 

Beskyttelse af Øjne Ingen særlige foranstaltninger 

Beskyttelse af åndedræt  Ingen særlige krav 

Placering af 

øjenskyllevæske/øjenskyllestationer 

På rengøringsvogn 

Placering af førstehjælpsudstyr I rengøringsrum 

Førstehjælp:   

Generelt: ved uheld: kontakt læge eller skadestue medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette 

henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital. Tlf. 38 63 61 71. Ved vedvarende symptomer eller 

ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. 

Indånding:  Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, 
som letter vejrtrækningen. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. 

Hudkontakt: Skyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. 
Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. 

Øjenkontakt: Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg 
lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling, 
hvis der opstår irritation. 

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved 
bevidsthed, gives små mægder vand at drikke. Forsøg ikke at fremkalde 
opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Sørg for lægehjælp, hvis 
der opstår symptomer. 
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