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Nummer: 1148 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: DK international care AS 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  

 

 

• H318 - Forårsager alvorlig øjenskade. 
• EUH 208 - Indeholder (navn på det sensibiliserende stof). Kan udløse allergisk reaktion 

 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

  

 

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
• P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 

Handsker 
• Anbefalet: Nitrilgummi, latex, neopren, butylgummi. 

Øjenværn 
• Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm, ved risiko for stænk/støv i øjnene. 

 Adfærd ved fare  112 

 

 

Anvisninger for brandmandskab 
• Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. 

Brand - Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
• Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Hvis der er risiko for 

udsættelse for dampe og røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes 
beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser. 

Egnede slukningsmidler 
• Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
• Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Videre håndtering af 

spild – se pkt. 13. 
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.. 

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
• Brug personlige værnemidler – se pkt. 8. Undgå kontakt med øjne. 

Uegnede slukningsmidler 
• Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 

 Førstehjælp  82 12 12 12 

  

 

• P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
• P310 - Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/… 
• P305 + P351 + P338 - ). Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. 

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
• Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 

Hudkontakt 
• Fjern straks forurenet tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge 

ved vedvarende ubehag. 
Indtagelse 
• Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge. 
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Indånding 
• Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg læge ved vedvarende 

ubehag. 
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
• Forårsager alvorlig øjenskade. 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 
• Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst 

fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager 
behandlingen. 

 Korrekt bortskaffelse  
• Produktet skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. 

 
• Kemikalieaffaldsgruppe : H 
• EAK- kode: 20 01 29 
• Affaldstype: Detergenter indeholdende farlige stoffer. 
• P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i lo. 

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

. 
 


