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Nummer: 1150 Status: 30.09.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Sørensen, Casper 
Synonym:  Leverandør/producent: Novadan ApS 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  

 
OBS 

 

• H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 
 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

 

 

Beskyttelsesbeklædning 
• Ingen særlige krav. 

Handsker 
• Under normale forhold er brugen af handsker ikke påkrævet. 

Åndedrætsværn 
• Under normale anvendelsesforhold er åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig. 

Øjenværn 
• Brug godkendt øjenværn ved risiko for stænk i øjnene. (EN 166). 

 Adfærd ved fare  112 

 

 

Anvisninger for brandmandskab 
• Personlige værnemidler : Benyt nødvendige værnemidler. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. 

 
Brandslukningsprocedurer: Der henvises til firmaets brandprocedure. Informer de ansvarlige myndigheder ved risiko for 
vandforurening. Undgå indånding af røggasser. 
 

Brand - Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
• Produktet er ikke brandfarligt. Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. 

Brandslukningsmidler 
• Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
• Mindre spild kan opsamles med absorberende materiale. Inddæm og opsug spild 

med sand, savsmuld eller lignende. Vask forurenet område med store mængder 
vand. 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
• Undgå udledning til jord og vandmiljø. Ved større udslip til afløb/vandmiljø 

underrettes lokale myndigheder. 
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
• Undgå kontakt med øjnene 

 Førstehjælp  82 12 12 12 

  

 

• P337 + P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. 
• P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere Reaktion minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
Generelt 
• Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område. 

Hudkontakt 
• Skyl med vand. Søg lægehjælp ved fortsat ubehag. 
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Indtagelse 
• Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder mælk/vand til ikke-bevidstløse 

personer. Søg læge ved vedvarende gener. 
Indånding 
• Frisk luft. Søg læge ved vedvarende gener. 

Øjenkontakt 
• Skyl straks med rigeligt vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil 

øjet godt op. Ved fortsat irritation fortsæt skylningen under transport til 
skadestue. Medbring sikkerhedsdatabladet. 

 Korrekt bortskaffelse  
• Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, der 
• gælder for håndtering af produktet. EAK-koden gælder for rester af produktet i 
• ren form. 

EAK-kode nr. 
• EAK-kode nr.: 0706 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, 

smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler 
Klassificeret som farligt affald: Ja 

Generelt - Bortskaffelse 
• Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens 

affaldsregulativer. Endvidere henvises til Miljøministeriets "Bekendtgørelse om 
affald (Affaldsbekendtgørelsen)". 

. 
 


