
 

  Sikkerhedsdatablad 
  For produkt nr. 132 
  Sol lotion faktor 20

 Side 1  af 2
 
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af 
selskabet/virksomheden

Prod. nr.:
132

Udarbejdet den: 
30-04-2014/RW

Anvendelse:
Sol lotion faktor 20 er effektiv som solbeskyttelsescreme. Bør bruges 
hyppigt i længere tids ophold i solen. Sol lotion faktor 20 indeholder solfiltre,
 der beskytter mod UVB og UVA-stråler. 
UVA-stråler trænger dybt ind i huden og giver huden farve ved at øge 
hudens pigment. Det er UVA-strålerne, der kan fremskynde rynker i huden 
og øge risikoen for hudkræft. UVB-stråler gør huden tykkere og er årsag til 
solskoldning og soleksem. Det er hovedsageligt UVB-stråling, som øger 
risikoen for kræft i huden.

Leverandør: 
Care Repair A/S 
Industrivej 19 
8881 Thorsø 
Tlf.: 86668560  Fax: 86668550 
Nødtelefonnr.: 86668560 
Nødtelefonen er åben mellem 8-16 på hverdage 
E-Mail: care-repair@care-repair.dk

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om 
klassificering, mærkning mv.

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer
Einecs nr CAS nr Stoffer Klassificering w/w% Note

231-791-2  7737-18-5  Aqua  -  -  - 
236-675-5  13463-67-7  Titanium dioxide  -  -  - 
275-702-5  71617-10-2  Isoamy 

P-methoxycinnamat
 
Aqua Hydroxyethyl 
acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl 

-  -  - 

N/A  111286-86-3  Taurate 
Copolymer 

-  -  - 

203-825-6  111-01-3  Squalane  -  -  - 
N/A  9005-67-8  Polysorbate 60  -  -  - 
276-171-3  71902-01-7  Sorbitan 

isostearate 
-  -  - 

226-775-7  5466-77-3  Octyl 
methoxycinnamat 

-  -  - 

272-046-1  72869-69-3  Prunus Armeiaca  -  -  - 
246-376-1  24634-61-5  Potassium Sorbat  -  -  - 
208-534-8  532-32-1  Sodium benzoate  -  -  - 
201-069-1  77-92-9  Citric acid  -  -  - 

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Ikke relevant

Indtagelse:
Drik mælk eller rigeligt med vand. Søg læge ved ubehag.

Hud:
Ikke relevant

Øjne:
Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks med vand eller øjenskyllevand i 
mindst 15 min. Øjnene skal være spilet godt op. Søg læge ved fortsat 
irritation.

5. Brandbekæmpelse
Passende slukningsmidler: Anvend skum, CO2 eller pulver.
Slukningsmidler, der af 
sikkerhedsgrunde ikke må 
anvendes:

Ingen kendte.

Forholdregler ved brand: Nedkøl emballagen med vand-spray. 
Undvig inhalation af dampe.

Særlige personlige værnemidler: Anvend ilt-beholderudstyr ved brand i
 lukkede områder.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

Anvend de personlige værnemidler 
der er angivet i punkt 8.

Beskyttelse af miljøet: Undgå spild af væske til offentlig 
kloak eller miljøanlæg.

Metoder til oprydning: Absorber med klud eller lignende. 
Kontakt miljømyndigheder ved større 
spild.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Håndteres i overensstemmelse med god hygiejne og sikkerhedspraksis.

Opbevaring:
Opbevares i tæt lukket original emballage. Helt lysbeskyttet og ved 
stuetemperatur.(under 35°C)

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Produktet kræver ikke særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler.

Åndedrætsværn: 
Ingen særlige krav.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Ingen særlige krav

Øjenværn:
Ingen særlig krav

   
Grænseværdier: 
 Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger
-  -  - 

Kontrolmetoder: 
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved 
arbejdshygiejniske målinger. 

Den oplyste grænseværdi er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste
 over grænseværdier (At-vejledning C.0.1, oktober 2005, Grænseværdier for
 stoffer og materialer)
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9. Fysik-kemisk egenskaber
Udseende: Hvid
Lugt: Karakterisisk ala bjergeng
pH (koncentrat): Hud neutral
Kogepunkt (°C): > 100°C
Flammepunkt (°C): -
Damptryk: ca. som vand
Opløselighed i vand: Praktisk taget uopløseligt
Densitet: ca. 0,9

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet:
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7. 

Forhold/materialer, der skal undgås: 
Røg, CO, CO 2

Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ingen særlige.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Ingen farlige egenskaber.

Indtagelse:
Ingen farlige egenskaber.

Hudkontakt:
Ingen farlige egenskaber.

Øjenkontakt: 
Ingen farlige egenskaber.

Generelt:
Produktet er vurderet sikkerhedsmæssigt ifølge dets komposition og 
indgående mængdeforhold. Generelle data er vurderet ud fra CIR 
(Cosmetic Ingredient Review) - Medline - Toxline og de enkelte 
sikkerhedsdata for råvarerne.

12. Miljøoplysninger

Baseret på mængden og beskaffenheden af de indgående råvarer, anses 
produktet for at være > 70% nedbrydeligt indenfor en periode på 28 dage.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktet eller vand som er forurenet med dette produkt anses for at være 
ufarligt materiale. 
Affald bortskaffes i henhold til kommunal affaldsregulativer.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og 
sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

R-Sætninger: 
-

S-Sætninger: 
-

Anvendelsesbegrænsning: 
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse: 
Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, 
skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
200 ml.

Anvendte kilder: 
Miljøstyrrelsens bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, 
leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om 
arbejdsmiljø nr. 559/2002 + forordning 1907/2006/EF. 
Miljøstyrrelsens bekendtgørelse om begrænsning om salg og anvendelse af
 visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål, 
1042/1997. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler 
nr. 1109/1992, senest ændret ved nr. 727/2004. 
Miljøstyrrelsens bekendtgørelse om kosmetiske produkter, 74/2005

Øvrige oplysninger: 
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens 
oplysninger om fysiske/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i 
produktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med 
produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte 
virkemåder/resultater.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3: 
-

Der er foretaget ændringer i følgende punkter: 
Ingen (På grund af REACH lovgivningen er udgave rækken nulstillet.)


