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Side: 1

Kompileringsdato: 01.03.2018

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

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: ETIKETTENLÖSER 200ML

Lagernummer: KF18620

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

Anvendelse af produktet: Preparatory and cleaning products Consume use 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Nødtelefon

Tel (i nødstilfælde): Tyskland: Intoxications Information Center; +49 761 19240

Danmark: Clinic of Occupational Medicine: +45 35 316060

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; 

Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Vigtigste bivirkninger: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller 

svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. 

2.2. Mærkningselementer

Mærkningselementer:  

Faresætninger: H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Farepiktogrammer: GHS02: Flamme

GHS07: Udråbstegn

GHS09: Miljø [forts...]

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Specifik Målorgantoksicitet SE 3: H336; Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger 

2: H411; Øjenirritation 2: H319; Flamable Aerosol 1: H222;  Hudirritation 2: H315; -: H229

Præparater og rengøringsprodukter. Forbruge brug.

Brandfarlig Aerosol
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Signalord: Fare

Sikkerhedssætninger: P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 

antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 

°F.

2.3. Andre farer

Andre farer: Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is 

still a danger of an explosive steam-air mixture forming. 

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige stoffer:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

PROPAN-2-OL

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Stof med en EF-grænseværdi for 

erhvervsmæssig eksponering.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Indeholder: >=30% aliphatic hydrocarbons, perfumes (Citral).

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Take off contaminated clothing and 

wash it before reuse. In case of skin irritation, consult a physician. 

Øjenkontakt: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

[forts...]

Selv efter brug og indtil fuldstændig fordampning af de brandfarlige komponenter er der stadig fare for, 

at der dannes en eksplosiv damp-luftblanding.

KULBRINTER, C6-C7, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKE, <5 % N-HEXAN

Hudirritation 2: H315; Specifik Målorgantoksicitet SE 
3: H336; Aspirationsfare: toksisk 1: Н304; Skadelig for 
vandlevende organismer, med langvarige virkninger 
2: H411; Brandfarlig væske 2: H225

2-PROPANOL

Brandfarlig væske 2: H225; Øjenirritation 2: H319; 

Specifik Målorgantoksicitet SE 3: H336

KULDIOXID

Komprimeret gas: H280

alifatiske kulbrinter, aromater (citral)

 Fjern forurenet tøj, og vask det, før

det bruges igen. I tilfælde af hudirritation skal du kontakte en læge.

Efter kontakt med øjnene, skyl med vand med øjenlågene åbne i tilstrækkelig lang tid, 

og kontakt straks en øjenlæge.
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Indtagelse: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal 

patienten straks drikke 1/2 liter vand. Overfør patienten til hospitalet så hurtigt som 

muligt. 

Indånding: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. If not breathing give 

artificial respiration. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Causes skin irritation. 

Øjenkontakt: Causes serious eye irritation. 

Indtagelse: Based on available data, the classification criteria are not met. 

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

Øjeblikkelig / særbehandling: Oprethold medicinsk overvågning i mindst 48 timer. Treat symptomatically. 

Punkt 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler: Kuldioxid. Tørt kemisk pulver. Alkoholbestandigt skum. Brug ikke vand. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farer ved udsættelse: Brandfarligt. Fremkalder en eksplosiv blanding af luft og damp. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvisninger for brandmandskab: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt 

med hud og øjne. 

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Individuelle forholdsregler: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljobeskyttelsesforanstaltn: Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Danger of explosion. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rensning: Absorberes i tør jord eller tørt sand. Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til 

bortskaffelse på hensigtsmæssig måde. 

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter: Se SDS, afsnit 8. Se SDS, afsnit 13. Safe handling: see section 7 

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

[forts...]

Overhold risikoen for aspiration, hvis opkast opstår. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal

patienten straks drikke 1/2 liter vand. Overfør patienten til hospitalet så hurtigt som

muligt.

I tilfælde af ulykke ved indånding: fjern skadet i frisk luft og hold det i ro. 

I alle tilfælde af tvivl, eller når symptomerne vedvarer, skal du søge læge. 

Hvis du ikke trækker vejret, skal du kunstigt åndedræt.

Behandl symptomatisk.

Fjern alle antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af 

gas / dampe / damp / spray. Undgå kontakt med hudøjet og tøj. 

Bær personligt beskyttelsesudstyr

Eksplosionsfare

Sikker håndtering: se Afsnit 7

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Fare for eksplosionFare for eksplosion
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7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Behandling: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Sørg for mekanisk udluftning af området. Do not 

breathe gas/fumes/spray. Keep away from sources of ignition - no smoking. Advice on 

protection against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep away from sources of ignition. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket. 

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No 

smoking. Do not store together with: Radioactive substances. Pyrophoric liquids and 

solids. Keep away from food, drink and animal feed. 

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser: Preparatory and cleaning products. 

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Farlige stoffer:

PROPAN-2-OL

Støv der kan indåndesGrænseværdier for eksponering:

 TWA 8 timers STEL 15 min TWA 8 timers STEL 15 min

DK 490 mg/m3 490 mg/m3   -   -

KOHLENDIOXID

EU 9100 mg/m3   -   -   -

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ingen data tilgængelige.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området. Do not breath gas/fumes/vapor/spray. 

Åndedrætsværn: Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Short term filter device: Filter A/P2 

Beskyttelse af hænder: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable material: NBR (Nitrile rubber) (0.4 mm), KFM 

[forts...]

Rådgivning om sikker håndtering

Må ikke gennembore eller brænde, selv efter brug. Sørg for mekanisk udluftning af området. 

Undgå indånding af gas / dampe / spray.

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Rådgivning om beskyttelse mod brand og eksplosion

Sprøjt ikke med åben ild eller noget glødende materiale. Beskyt mod sollys. 

Udsæt ikke for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F. Holdes væk fra antændelseskilder.

Holdes væk fra mad, drikke og dyrefoder. Holdes væk fra varme, varme overflader, 

gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

Præparater og rengøringsprodukter

CARBONDIOXID

Undgå indånding af gas / dampe / damp / spray.

Åndedrætsværn krævet i tilfælde af:

overskrider kritisk værdi

utilstrækkelig ventilation.

Korttidsfilteranordning: Filter A / P2

Ved håndtering med kemiske stoffer skal beskyttelseshandsker bæres med CE-mærket 

inklusive de fire kontrolcifre. Kvaliteten af de beskyttelseshandsker, der er resistente over for 

kemikalier, skal vælges som funktion af den specifikke arbejdspladskoncentration og mængde 

af farlige stoffer. Egnet materiale: NBR (Nitrilgummi) (0,4 mm),

2-PROPANOL

KULDIOXID
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(fluoro rubber) (0.7 mm), Breakthrough time (maximum wearing time):>480 min As the 

product is a preparation, consult the glove manufacturer for exact breakthrough time. 

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 166 

Hudbeskyttelse: Wear anti-static footwear and clothing. 

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Flydende 

Farve: clear 

Lugt: like: Lemon 

Fordampningsgrad: not determined 

Oxiderende: Ikke-oxiderende (efter EU-kriterier) 

Opløselighed i vand: Uopløselig 

Kogepunkt/-interval°C >65 Smeltepunkt/-interval°C: Ingen anvendelse.

Antændelsespunkter%: nedre: Ingen anvendelse. ovre: Ingen anvendelse.

Flammepunkt°C: <0 Ford.forh. n-octanol/vand: Ingen data tilgængelige.

Selvantændelsestemperatur°C Ingen anvendelse. Damptryk: Ingen data tilgængelige.

Relativ densitet: 0.707 g/cm3 pH-værdi: Ingen anvendelse.

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Ingen data tilgængelige.

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Flammable, Ignition hazard. 

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige følger: No known hazardous reactions. 

10.4. Forhold, der skal undgås

Betingelser, der skal undgås: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Ingen data tilgængelige. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprod: No dangerous decompsition products known. 

[forts...]

KFM (fluoregummi) (0,7 mm), gennembrudstid (maksimal brugstid):> 480 min. Da produktet er 

et præparat, skal du kontakte handskeproducenten for nøjagtig gennembrudstid.

Egnet øjenbeskyttelse: Øjebriller med sidebeskyttelse DIN EN 166

Bær antistatisk fodtøj og tøj.

som: Citron

Klart

ikke fastlagt

Brandfarlig, antændelsesrisiko

Ingen kendte farlige reaktioner.

Holdes væk fra varmekilder (f.eks. Varme overflader), gnister og åben ild. 

Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

Ingen kendte farlige nedbrydningsprodukter.

ikke bestemt
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Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Farlige stoffer:

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Relevante risici for stoffet:

Fare Måde Grundlag

Hudætsning/-irritation DRM Farligt: beregnet

Alvorlig øjenskade/øjenirritation OPT Farligt: beregnet

Enkel stot-eksponering   - Farligt: beregnet

Symptomer / eksponeringsmåde

Hudkontakt: Causes skin irritation. 

Øjenkontakt: Causes serious eye irritation. 

Indtagelse: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Punkt 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ekogiftighed: Ingen data tilgængelige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: The product has not been tested. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale: The product has not been tested. 

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: The product has not been tested. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige. 

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

[forts...]

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Produktet er ikke blevet testet.

Produktet er ikke blevet testet.

Produktet er ikke blevet testet.

2-PROPANOL
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13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesformer: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. Classified as hazardous waste. 

EWC kode: 160504

Emballagehåndtering: Non-contaminated packages may be recycled. Handle contaminated packages in the 

same way as the substance itself. 

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller 

nationale affaldsbestemmelser. 

Punkt 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

UN-nr: UN 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

Transportklasse: 2

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

Farligt for miljøet: Ja Havforureningsemne: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler: Flammable gases 

Tunnelkode: D

Transportkategori: 2

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Transport i løst mål: not applicable 

Punkt 15: Oplysninger om regulering

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

Særlige forordninger: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % (692,077 g/l) 

Information according to 2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic Environment 

(SEVESO III):

Additional information: P3b Additional infofrmation:

to follow: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC, 2008/47/EC Regulation (EC) No 

648/2004 of the European Parlament and of the council of 31 March 2004 on detergents. 

[forts...]

Rådgivning om bortskaffelse

Lad ikke komme ind i overfladevand eller afløb. Bortskaffes affald i henhold til gældende lovgivning. 

Affald, der ikke andet er specificeret i listen; gasser i trykbeholdere og kasserede kemikalier; 

gasser i trykbeholdere (inkl. haloner) indeholdende farlige stoffer. 

Klassificeret som farligt affald.

Ikke-forurenede pakker kan genanvendes. 

Håndter forurenede pakninger på samme måde som selve stoffet.

Advarsel: Brandfarlige gasser

ikke anvendelig

2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l) 2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l)

Oplysninger i henhold til 2012/18 / EU: E2 Farligt for vandmiljøet

(SEVESO III):

Yderligere oplysninger: P3b

Yderligere infofrmation:

at følge: 850/2004 / EF, 79/117 / EØF, 689/2008 / EF, 2008/47 / EF

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om rengøringsmidler.
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National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile work protection 

guideline' (94/33/EC). 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen. 

Punkt 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger

Andre oplysninger: i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring 

Forordning (EU) 2015/830

* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er ændret siden sidste revidering.

Sætninger i afsnit 2 / 3: H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H225: Meget brandfarlig væske og damp.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H280: Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315: Forårsager hudirritation.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ansvarsfraskrivelse: The above information describes exclusively the safety requirements of the product and 

is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice 

about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, 

processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other 

products. In the case of mixing the product with other products or in the case of 

processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new 

made-up material. 

[sidste side]

Ovenstående information beskriver udelukkende produktets sikkerhedskrav og er 

baseret på vores nutidige viden. Oplysningerne er beregnet til at give dig råd om sikker 

håndtering af det produkt, der er nævnt i dette sikkerhedsdatablad, til opbevaring, 

behandling, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres til andre 

produkter. I tilfælde af blanding af produktet med andre produkter eller i tilfælde af 

behandling er informationerne på dette sikkerhedsdatablad ikke nødvendigvis gyldige 

for det nye sammensatte materiale.

National lovgivningsmæssig information

Beskæftigelsesbegrænsninger:

Overhold begrænsningerne for beskæftigelse for unge i henhold til 'retningslinjer for 

beskyttelse af unge arbejder' (94/33 / EF).


