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Nummer: 1142 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: BASF A/S 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  

   
Fare 

 

• H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
• H318 - Forårsager alvorlig øjenskade. 
• H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 
• EUH 401 - Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. 
• H302 + H332 - Farlig ved indtagelse eller indånding. 

 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

     

 

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
• P260 - Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 
• P264 - Vask ... grundigt efter brug. 
• P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 
• P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. 
• P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. 
• P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/... 

Beskyttelsesbeklædning 
• Kropsbeskyttelse bør vælges afhængigt af virksomhed og mulig påvirkning, f.eks. forklæde, beskyttelsesstøvler, 

kemikaliebeskyttelsesdragt (i henhold til DIN-EN 465). 
Handsker 
• Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374).  

Anbefaling: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters permeationstid i henhold til EN 374): f.x. Nitrilgummi (0,4 
mm) Cloroprengummi (0,5 mm), butylgummi (0,7 mm). 

Åndedrætsværn 
• Ved utilstrækkelig ventilation, eller længere tids påvirkning, anvend Kombinationsfilter for organiske, uorganiske, sure 

uorganiske og basiske gasser/dampe (f.eks. EN 14387 type ABEK). 
Øjenværn 
• Tætsluttende øjenværn (kemikaliebeskyttelsesbriller) (EN 166) 

 Adfærd ved fare  112 

 

 

• P391 - Udslip opsamles. 
Anvisninger for brandmandskab 
• Brug luftforsynet åndedrætsværn og beskyttelsesdragt. 

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Beholdere udsat for ild afkøles med vand. Kontamineret 
slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand. Brandrester og kontamineret 
slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. 

Egnede slukningsmidler 
• Vandforstøvningsstråle, kuldioxid, skum, tørpulver. 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
• Ved små mængder: Opsamles med væskebindende materiale (f.eks. sand, savsmuld, universalbindemiddel, kiselgur). 

Ved store mængder: Inddæmmes. Produktet pumpes bort. 
Det materiale, der er opsamlet, bortskaffes i henhold til Miljøministeriets bestemmelser om bortskaffelse af affald. Opbevar 
affald separat i velegnede beholdere, der er mærket og som kan aflåses. Forurenede genstande og gulv rengøres grundigt 
med vand og vaskemiddel under overholdelse af miljøforskrifter. Brug åndedrætsværn ved rengøringsarbejdet. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• Må ikke komme i undergrunden/jorden. Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. 

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
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• carbonmonoxid; kulilte, hydrogenchlorid, carbondioxid, nitrogenoxid, organochlorforbindelser, svovloxider. 
De nævnte stoffer/stofgrupper kan frigøres ved brand. 

 Førstehjælp  82 12 12 12 

  

 

• P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
• P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/… 
• P330 - Skyl munden. 
• P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/… 
• P304 + P340 - VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. 
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
• P362 + P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.  

Hudkontakt 
• Vask straks grundigt med meget vand, anlæg steril forbinding, hudlæge. 

Indtagelse 
• Skyl straks munden og drik derefter 200-300 ml vand, lægehjælp. 

Indånding 
• Ro, frisk luft, lægehjælp. Inhaler straks corticosteroid-doseringsspray. 

Øjenkontakt 
• Skyl straks grundigt i mindst 15 minutter under rindende vand med åbne øjne, kontakt øjenlæge. 

 Korrekt bortskaffelse  
• P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i ... 

Metoder til affaldsbehandling 
• Skal under hensyntagen til lokale myndigheders forskrifter sendes til f.eks. et egnet forbrændingsanlæg. 

Urenset emballage 
• Tøm forurenede emballager på behørig vis og destruer disse på samme måde som indholdet/produktet. 

. 
 


