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Nummer: 1143 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: Klarsø A/S 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  

  
OBS 

 

• H290 - Kan ætse metaller. 
• H302 - Farlig ved indtagelse. 
• H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

     

 

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
• P264 - Vask ... grundigt efter brug. 
• P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 
• P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/høreværn/... 

Beskyttelsesbeklædning 
• Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt/overtræksbukser støvler. 

Handsker 
• Brug beskyttelseshandsker. EN 374-3.  

Øjenværn 
• Ved opblanding: Beskyttelsesbriller. 

 Adfærd ved fare  112 

 

 

Anvisninger for brandmandskab 
• Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte 

kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning. 
Egnede slukningsmidler 
• Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
• Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt 

med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. 
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Etabler evt. 

spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne. 
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
• Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. Disse 

er: Halogenerede forbindelser. Nitrogenoxider. Carbonoxider. Brand  vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for 
nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Lukkede 
beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. 

Uegnede slukningsmidler 
• Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. 

 Førstehjælp  82 12 12 12 

  

 

• P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
• P301 + P312 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/… i tilfælde af ubehag. 

Generelt 
• Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse 
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til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om 
den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. 

Hudkontakt 
• Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. 

Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. 
Indtagelse 
• Ved indtagelse, kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet. Giv den 

tilskadekomne vand at drikke hvis vedkommende er ved bevidsthed. Forsøg IKKE at fremkalde opkastning, medmindre 
lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. Forebyg chok ved at holde 
den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; anbring den 
tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance. 

Indånding 
• Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. 

Øjenkontakt 
• Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 

minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. 
 Korrekt bortskaffelse  

• P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i ... 
EAK-kode nr. 
• 02 01 08 

Metoder til affaldsbehandling 
• Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale 

regler for affaldshåndtering: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Urenset emballage 
• Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. Tomme beholdere kan 

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i 
sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges. 

. 
 


