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Synonym:  Leverandør/producent: Nopa Nordic A/S 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  
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• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 
 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

  

 

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
Beskyttelsesbeklædning 
• Særligt arbejdstøj bør anvendes. 

Handsker 
• Anbefalet: Husholdningshandsker 

Øjenværn 
• Brug beskyttelsesbriller med sideskjold. 

 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. 
Brand - 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: 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. 

Egnede slukningsmidler 
• Anbefalet: 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. 
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
• Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: 

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og 
opbevares oprejst for at forebygge lækage. 
 

• Forholdsregler for sikker håndtering: 
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige 
værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse. 

• Lagertemperatur 
Ved 5 -25˚C og undgå sollys. 

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. 
• P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 
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Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
• Medbring  sikkerhedsdatablad. 
• Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 

Generelt 
• Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse 

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 
• Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring 

dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk 
hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. 

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

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
• Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt 

med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx 
allergener. 

Øjenkontakt 
• Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 15 minutter. Søg læge. 

 Korrekt bortskaffelse  
• Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald. 
• EAK-kode : Kemikalieaffaldsgruppe: 
• 20 01 29 H 

Bortskaffelse af urenset emballage 
• Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet. 

. 
 


