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PUNKT 1: Identifikation  
 

1.1. Identifikation 

Produktform : Artikel 

Produktnavn : OASIS® Maxlife Ideal Floral Foam 
 

1.2. Anbefalet anvendelse og begrænsninger for anvendelse 

Anbefalet anvendelse : Til blomsterdekorationer 
 

1.3. Leverandør 

Smithers-Oasis U.K. Ltd. 

Crowther Road 

Crowther Industrial Estate 

Washington, Tyne & Wear NE38 0AQ 

England 
 

1.4. For oplysninger vedrørende dette produkt: info@smithersoasis.com 
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1.          Klassificering af stoffet eller blandingen 
 

GHS-klassificering 
 

Ikke klassificeret - Smithers-Oasis anser dette produkt for at være en artikel. 
"Artikel" betyder et fabrikeret emne, der ikke er en væske eller en partikel, og (i) som under fabrikationen er formet til en specifik facon eller et specifikt 
design; (ii) som har slutbrugsfunktion(er), der helt eller delvis afhænger af dens facon eller design under slutbrugen; og (iii) som under normale 
anvendelsesforhold kun afgiver meget små mængder, f.eks. forsvindende små mængder eller spormængder af et farligt kemikalie, og som ikke udgør 
en fysisk fare eller sundhedsrisiko for arbejdstagere. 
  
2.2.          GHS-mærkningselementer, inklusive sikkerhedssætninger 
 

GHS-mærkning 
 

Mærkning ikke relevant. 
 

PUNKT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 

Ikke relevant. 

3.2. Blandinger 

Produktet indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som farlige.  

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle førstehjælpsforanstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med gode hygiejne- og sikkerhedsprocedurer.  

Førstehjælpsforanstaltninger efter øjenkontakt : Skyl med vand, fjern kontaktlinser. 

Førstehjælpsforanstaltninger efter indtagelse : Skyl munden. Søg lægehjælp ved ubehag. 
 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Egnede (og uegnede) slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vand eller brandslukker. 
 

5.2. Specifikke farer  

Ingen kendt.   
 

5.3. Særlige personlige værnemidler og forsigtighedsregler for brandmandskab 

Præventiv brandbekæmpelse : Ingen. 

Anvisninger for brandbekæmpelse : Brug standardteknikker til brandbekæmpelse. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Generelle foranstaltninger : Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet. 
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Skal håndteres i overensstemmelse med gode hygiejne- og sikkerhedsprocedurer.  
 

7.2. Betingelser for sikker Opbevaring. 

Opbevaringsbetingelser : Ingen særlige krav. 
 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Eksponeringskontrol 

Yderligere ventilation ikke påkrævet. 
 

8.2. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger/personlige værnemidler 
   

Beskyttelse af hænder:  
Kan anvendes, men er ikke påkrævet. 

 

Beskyttelse af øjne: 
Kan anvendes, men er ikke påkrævet. 

 

Beskyttelse af hud: 
Kan anvendes, men er ikke påkrævet.   

Åndedrætsværn: 

Kan anvendes, men er ikke påkrævet. 
 

 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Fast stof formet i en bestemt facon. 
  

Farve : Grøn. 
  

Lugt : Let til lugtfri. 
  

Lugttærskel : Ikke relevant. 

pH : Ikke relevant. 
 

Smeltepunkt : Der foreligger ingen data. 
  

Frysepunkt : Der foreligger ingen data. 
  

Kogepunkt : Der foreligger ingen data. 
  

Flammepunkt : Der foreligger ingen data. 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ikke relevant. 
  

Antændelighed (fast stof, luftart) : Der foreligger ingen data. 
  

Damptryk : Ikke relevant. 
  

Relativ dampmassefylde ved 20 °C : Ikke relevant. 
  

Relativ massefylde : Der foreligger ingen data. 
  

Opløselighed : Der foreligger ingen data. 
  

Log Pow : Ikke relevant. 
  

Selvantændelsestemperatur : Der foreligger ingen data. 
  

Dekomponeringstemperatur : Der foreligger ingen data. 
  

Viskositet, kinematisk : Ikke relevant. 

Viskositet, dynamisk : Ikke relevant. 
  

Eksplosionsgrænser : Ikke relevant. 
  

Eksplosive egenskaber : Ikke relevant. 

Oxiderende egenskaber : Ikke relevant. 
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1 Stabil under normale forhold. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret. 

Akut toksicitet (dermal) : Ikke klassificeret. 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret. 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret. 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret. 

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret. 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret. 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret. 

Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering : Ikke klassificeret. 

Specifik målorgantoksicitet – gentagen 
eksponering 

:  Ikke klassificeret. 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret. 
 

 
 

 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1 Miljøoplysninger 
 
Ikke reguleret som Marine pollutant. 
 

PUNKT 13: Bortskaffelse  
 

13.1. Bortskaffelsesmetoder 

Bortskaffes i overensstemmelse med lokale 
bestemmelser.   

  

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

Department of Transportation (ADG):  Ikke reguleret for transport. 

Transport med skib (IMDG): Ikke reguleret for transport. 

Lufttransport (IATA) Ikke reguleret for transport. 

 
 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
 

 

Ikke relevant. 
 
 

 

 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

 

Ingen. 

 
 

 

 
Disse oplysninger er baseret på vores aktuelle viden og er kun beregnet til at beskrive produktet i forhold til sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav. De skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen 
specifik egenskab ved produktet. 

  


