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Nummer: 1149 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: Nordiq A/S 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI: N5FU-CT3Y-63MU-KHEE 

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  

   
Fare 

 

• H222 - Yderst brandfarlig aerosol. 
• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 
• H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
• H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 
• H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

    

 

• P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
• P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. 
• P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 
• P410 + P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. 

Beskyttelsesbeklædning 
• Særligt arbejdstøj bør anvendes. 

Handsker 
• Ingen særlige ved normal tilsigtet brug. 

Åndedrætsværn 
• Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter. 

Øjenværn 
• Beskyttelsesbriller med sideskjold. EN166. 

 Adfærd ved fare  112 

 

 

Anvisninger for brandmandskab 
• Brug fuld åndedrætsbeskyttelse og beskyttelsesbeklædning for at forhindre kontakt. 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. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• Undgå udledning til søer, åer, kloakker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved 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: Carbonoxider (CO / CO2). 
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. 
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
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• P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 
Forbrændinger 
• Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. 

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 72. 
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en 
bevidstløs person vand eller lignende. 

Hudkontakt 
• Ved irritation: Vask produktet af. Ved fortsat irritation: søg læge. 

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 
• Ved åndedrætsbesvær eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. 

Øjenkontakt 
• Ved irritation af øjet: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand eller saltvand (20-30 °C) indtil 

irritationen ophører og mindst i 5 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der 
søges lægehjælp. Fortsæt skylningen under transporten derhen. 

 Korrekt bortskaffelse  
EAK-kode nr. 
• 20 01 13* Opløsningsmidler 

Metoder til affaldsbehandling 
• Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. 

HP 3 - Brandfarlig 
HP 4 - Irriterende (hudirritation og øjenskader) 
HP 14 - Økotoksisk 
Indhold/beholder bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. 
Forordning nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald. 

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

. 
 


