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Nummer: 1155 Status: 31.10.2022 
Ansvarlig: Beier, Kim Redigeret af: Kedochim, Danny 
Synonym:  Leverandør/producent: Dana Lim A/S 
Anvendelsesområde: Skads Blomster (Skads 

Blomster) 
UFI:  

Bemærkning:  
 Farer for menneske og miljø  
 H-sætninger 

• EUH 208 - Indeholder et stof der kan udløse allergisk reaktion 
 

 Beskyttelsesforanstaltninger og adfærdsregler  

 

Egnede handsker 
• Materiale: Nitrilgummi 

Handsketykkelse (mm): 0,1 
Gennembrudstid (min.) : >60 
Standarder: EN374-2, 
EN388 
 
 
 
 

• Ved arbejde med 
fugepistol samt glitning 
af fuger med glittepind 
kan der arbejdes uden 
handsker, hvis hænderne 
ikke tilsmudses af 
produktet.  
 
Handsker skal 
anvendes ved 
skift af 
fugepatron. 

 

 Adfærd ved fare  

 

Anvisninger for brandmandskab 
• Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. 

 
Egnede slukningsmidler 
• Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. 

 
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
• Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. 

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  

 

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 
• Evt. forurenet hud skylles med vand 

Indtagelse 
• Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående 
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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 og spil øjet godt op. Skyl straks med vand eller saltvand 

(20-30 °C) i 
mindst 5 minutter. Søg læge og fortsæt skylningen under transporten derhen. 

 Korrekt bortskaffelse  
 EAK-kode nr. 

• 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09 
Metoder til affaldsbehandling 
• Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt affald 

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

 

. 
 


