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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Blanding 

Produktnavn : Express Clear ULTRA 200 

Produktkode : 95-00186 

Produktgruppe : Handelsvare 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse 

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig 

anvendelse 

: Forbeholdt erhvervsmæssig brug 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : +49 (0) 613 119 240 (24h) 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til Forordning (EU) 2015/830 (Bilag II 

til REACH) 

Hudsensibilisering, kategori 1 H317   

Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 3 H412   

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Kan forårsage allergisk hudreaktion. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Farepiktogrammer (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signalord (CLP) : Advarsel 

Farlige indholdsstoffer : blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1); 1,2-

benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on 

Faresætninger (CLP) : H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

Floralife, a division of Smithers-Oasis Belgium NV 

Europark 1087 

3530 Houthalen - Belgium 

T +31 174 440 914 

jboers@floralife.eu - www.floralife.com 
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Sikkerhedssætninger (CLP) : P272 - Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. 

P273 - Undgå udledning til miljøet. 

P280 - Bær beskyttelseshandsker. 

P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. 

P333+P313 - Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. 

P362+P364 - Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. 

2.3. Andre farer 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Navn Produktidentifikator Konc. 
(% w/w) 

Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP] 

Citronsyre (CAS nr) 77-92-9 

(EC-nummer) 201-069-1 

5 – 10 Eye Irrit. 2, H319 

Halogenated organic compound  0,1 – 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Acute Tox. 4 (Dermal), H312 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

STOT SE 3, H335 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 2, H411 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on (CAS nr) 2634-33-5 

(EC-nummer) 220-120-9 

(EC Index nummer) 613-088-00-6 

0,03555 – 

0,0711 

Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Acute 1, H400 

Natriumhydroxid 

stof med nationale grænseværdier for 

erhvervsmæssig eksponering (DK) 

(CAS nr) 1310-73-2 

(EC-nummer) 215-185-5 

(EC Index nummer) 011-002-00-6 

0,003555 – 

0,03555 

Skin Corr. 1A, H314 

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-

methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

(Note B) 

(CAS nr) 55965-84-9 

(EC Index nummer) 613-167-00-5 

(REACH-nr) 01-2120764691-48 

< 0,1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 

Acute Tox. 2 (Dermal), H310 

Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 

Skin Corr. 1B, H314 

Eye Dam. 1, H318 

Skin Sens. 1A, H317 

Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) 

 

Specifikke koncentrationsgrænser: 

Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgrænser 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on (CAS nr) 2634-33-5 

(EC-nummer) 220-120-9 

(EC Index nummer) 613-088-00-6 

( 0,05 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317 

Natriumhydroxid (CAS nr) 1310-73-2 

(EC-nummer) 215-185-5 

(EC Index nummer) 011-002-00-6 

( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319 

( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315 

( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314 

( 5 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 
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blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-

methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) 

(CAS nr) 55965-84-9 

(EC Index nummer) 613-167-00-5 

(REACH-nr) 01-2120764691-48 

( 0,0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 

( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319 

( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315 

( 0,6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 

( 0,6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314 

 

Note B : Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer, og følgelig kræver disse opløsninger 

forskellig klassificering og mærkning, da de ikke er lige farlige. I del 3 har indgange med note B en generel betegnelse af følgende type: 

»salpetersyre… %«. I sådanne tilfælde skal leverandøren angive opløsningens koncentration i procent på etiketten. Medmindre andet er angivet, 

antages det, at koncentrationen er beregnet i vægtprocent. 

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden med store mængder vand. Alt tilsmudset tøj tages af. Ved hudirritation eller 

udslet: Søg lægehjælp. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld. 

Førstehjælp efter indtagelse : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid). 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses 

tøj. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af 

pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til 

afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå udledning til miljøet. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel. 
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Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center. 

6.4. Henvisning til andre punkter 

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. 

Hygiejniske foranstaltninger : Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Tilsmudset tøj skal vaskes, før 

det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette 

produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1. Kontrolparametre 

Natriumhydroxid (1310-73-2) 

Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Lokalt navn Natriumhydroxid 

Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 2 mg/m³ 

Anmærkninger (DK) L (markerer, at grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må 

overskrides) 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 

 

Beskyttelse af hænder: 

Beskyttelseshandsker 

type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Gennemtrængning Standard 

Engangshandsker Nitrilgummi (NBR) 6 (> 480 minutter) 0.7 Indhent særlige 

anbefalinger hos 

leverandøren 

EN ISO 374 

 

Beskyttelse af øjne: 

Ikke påkrævet ved normal brug. Håndteres i henhold til god praksis for arbejdshygiejne og sikkerhed 

 

Beskyttelse af krop og hud: 

Beskyttelsesbeklædning med lange ærmer 

 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Åndedrætsværn ikke påkrævet under normale anvendelsesforhold. Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig 
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Personlige værnemidler symbol(er): 

 

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Væske 

Farve : Ingen tilgængelige data 

Lugt : Ingen tilgængelige data 

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 

pH : 2,1 – 2,2 

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 

Smeltepunkt : Ikke anvendelig 

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 

Flammepunkt : Ingen tilgængelige data 

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data 

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 

Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke anvendelig 

Damptryk : Ingen tilgængelige data 

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 

Relativ massefylde : 1,27 

Opløselighed : Ingen tilgængelige data 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) : Ingen tilgængelige data 

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data 

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 

Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data 

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data 

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 

9.2. Andre oplysninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7). 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

 

Citronsyre (77-92-9) 

LD 50 oral rotte 3000 mg/kg 

 

Halogenated organic compound 

LD 50 oral rotte 305 mg/kg (OECD-metode 401) 

LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg (OECD-metode 402) 

LC50 indånding rotte (støv/tåge - mg/l/4h) ≥ 0,588 mg/l/4 timer 

 

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) 

LD 50 oral rotte 66 mg/kg (OECD-metode 401) 

LD 50 hud rotte > 141 mg/kg (OECD-metode 402) 

 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on (2634-33-5) 

LD 50 oral rotte 1,193 mg/kg 

LD 50 hud rotte > 4,115 mg/kg 

 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

pH: 2,1 – 2,2 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

pH: 2,1 – 2,2 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 
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PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

 

Citronsyre (77-92-9) 

LC50 fisk 1 440 – 760 mg/l Leuciscus idus (rimte) 

 

Halogenated organic compound 

LC50 fisk 1 41,2 mg/l Oncorhynchus mykiss (rengbue ørred) 

EC50 Daphnia 1 1,4 mg/l 

ErC50 (andre vandplanter) 0,4 – 2,8 mg/l 

NOEC kronisk, fisk 0,27 mg/l (OECD-metode 211) 

 

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) 

LC50 fisk 1 0,22 mg/l (OECD-metode 203) 

EC50 Daphnia 1 0,1 mg/l (OECD-metode 202) 

EC50 andre vandorganismer 1 0,0052 mg/l (DIN EN ISO 10253) 

EC50 [Algae, 72h 1 0,048 mg/l (OECD-metode 201) 

NOEC (kronisk) 0,004 mg/l (OECD-metode 211) 

NOEC kronisk, fisk 0,098 mg/l (OECD-metode 210) 

NOEC kronisk, skaldyr 0,00064 mg/l (48 h, Skeletonema costatum, DIN EN ISO 10253) 

NOEC kronisk, alger 0,0012 mg/l (OECD-metode 201) 

EC50 mg/l (timer, (OECD-metode 209)) 

EC mg/l (timer, (OECD-metode 209)) 

 

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on (2634-33-5) 

LC50 fisk 1 1,3 mg/l 

EC50 [Algae, 72h 1 0,084 mg/l 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Citronsyre (77-92-9) 

Persistens og nedbrydelighed Let biologisk nedbrydelig i vand. 

Biokemisk iltforbrug (BOD) 0,526 g O₂/g stof 

Kemisk iltforbrug (COD) 0,728 g O₂/g stof 

Bionedbrydning 98 % (OECD-metode 302B) 

 

Halogenated organic compound 

Persistens og nedbrydelighed Hydrolyse i vand. 

Kemisk iltforbrug (COD) 0,6 g O₂/g stof 

 



Express Clear ULTRA 200 
Sikkerhedsdatablad  
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830 
 

 

   

17-01-2020 (Version: 3.0) DK - da 8/11 
 

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) 

Persistens og nedbrydelighed Hurtig bionedbrydelighed. 

Bionedbrydning > 60 % (OECD-metode 301D) 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Citronsyre (77-92-9) 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) -1,72 (OECD-metode 117) 

Bioakkumuleringspotentiale Ingen bioakkumulering. 

 

Halogenated organic compound 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) 0,18 (20 ⁰C) 

 

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) (55965-84-9) 

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 3,16 (beregnet værdi) 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) ≤ 0,71 (OECD-metode 117) 

Bioakkumuleringspotentiale Ringe bioakkumuleringspotentiale. 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 

12.6. Andre negative virkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers 

sorteringsanvisninger. 

EAK-kode : 15 01 10* - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer 

16 03 05* - Organisk affald indeholdende farlige stoffer 

HP-kode : H13 - »allergifremkaldende«: stoffer og præparater, der ved indånding eller hvis de trænger 

gennem huden kan fremkalde en overfølsomhedsreaktion, således at der ved yderligere 

eksponering for stofferne eller præparaterne fremkommer karakteristiske symptomer 

HP14 - »Økotoksisk«: affald, der indebærer eller kan indebære øjeblikkelige eller 

efterfølgende risici for en eller flere dele af miljøet. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 
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14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig 

14.5. Miljøfarer 

Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej 

Marin forureningsfaktor : 

Nej 

Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

Vejtransport 

Ingen tilgængelige data 

Søfart 

Ingen tilgængelige data 

Luftfart 

Ingen tilgængelige data 

Transport ad indre vandveje 

Ingen tilgængelige data 

Jernbane transport 

Ingen tilgængelige data 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 

Ikke anvendelig 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

15.1.1. EU-regler 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af 

farlige kemikalier. 

Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske 

miljøgifte 

15.1.2. Nationale regler 

Danmark 

Danske nationale forordninger : Må ikke bruges af unge under 18 år 

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der 

kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets 

udførelse) 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Angivelse af ændringer: 

Punkt Ændret emne Ændring Kommentar 

2.1 Klassificering ifølge Forordning 

(EF) nr. 1272/2008 [CLP] 

Modificeret  
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8.2 Eksponeringskontrol/personlige 

værnemidler 

Modificeret  

13 HP-kode Modificeret  

14 Transportfareklasse(r) Fjernet  

 

Forkortelser og akronymer: 

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 

1907/2006 

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering 

ATE Estimat for akut toksicitet 

BCF Biokoncentrationsfaktor 

ADN Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje 

ADR Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej 

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning 

IMDG Den internationale kode for søtransport af farligt gods 

EC50 Median effektiv koncentration 

LC50 Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation 

NOEC Nuleffektkoncentration 

OECD Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk 

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende 

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane 

SDS Sikkerhedsdatablad 

STP Rensningsanlæg 

 

Rådgivning om oplæring/instruktion : Sørg for, at personalet kender risikoen ved lasten og forholdsreglerne i tilfælde af en nødsituation eller et 

uheld. 

Andre oplysninger : Normal brug af denne produkt omfatter kun brugen der er beskrevet pâ emballagen. 

ANSVARSFRALÆGGELSE Oplysningerne i dette datablad stammer fra kilder, der efter vor overbevisning 

er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. 

 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]: 

Skin Sens. 1 H317 

Aquatic Chronic 3 H412 

 

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

Acute Tox. 2 (Dermal) Akut toksicitet (dermal), kategori 2 

Acute Tox. 2 (Inhalation) Akut toksicitet (indånding), kategori 2 

Acute Tox. 3 (Oral) Akut toksicitet (oral), kategori 3 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akut toksicitet (dermal), kategori 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akut toksicitet (oral), kategori 4 

Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljøet — akut fare, kategori 1 

Aquatic Chronic 1 Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 1 

Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 2 
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Eye Dam. 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1 

Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 

Skin Corr. 1A Hudætsning/hudirritation, kategori 1A 

Skin Corr. 1B Hudætsning/hudirritation, kategori 1B 

Skin Corr. 1C Hudætsning/hudirritation, kategori 1C 

Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, kategori 2 

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1 

Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, kategori 1A 

STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene 

H301 Giftig ved indtagelse. 

H302 Farlig ved indtagelse. 

H310 Livsfarlig ved hudkontakt. 

H312 Farlig ved hudkontakt. 

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 

H315 Forårsager hudirritation. 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H330 Livsfarlig ved indånding. 

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. 

H400 Meget giftig for vandlevende organismer. 

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

 

Klassifikationen er i 

overensstemmelse med 

: ATP 12 

SDS EU (REACH Bilag II) 

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og 

miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. 


