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

Prod. nr.:
468

Udarbejdet den: 
18-10-2010/RW

Anvendelse:
Absorberer forureninger og eliminerer lugt fra bl.a. tobaksrøg, madlavning, 
husdyr, maling, røgskade, afløb m.m. Air Sponge kan bruges næsten alle 
steder f.eks. i hjemmet, på arbejdspladsen, i campingvogn, restaurant, 
sygehus, plejehjem og i bilen.

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 er ikke klassificeringspligtigt.  
Fysisk kontakt med øjne kan give røde øjne, svie og ubehag. 
Indtagelse af større mængder kan give kvalme, opkastning og 
mavesmerter. 

3. Sammensætning af / oplysninger om indholdstoffer

Einecs nr CAS nr Stoffer Klassificering w/w% Note

- 7732-18-5 Vand - - - 

253-149-0 36653-82-4 1-Hexadecanol Xi; R38 <5% - 

207-838-8 497-19-8 Sodium 
Carbonate 

Xi; R36 <4% - 

231-153-3 7440-44-0 Aktiv kul - <3% - 

- 19345-05-9 Sodium
Dodecyl
Diphenyl Oxide 
Disulfonate 

Xi; R38,
  R41 

<3% - 

200-338-0 57-55-6 Propylene 
Glycol 

- <2% - 

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Søg frisk luft. Hvis ubehag fortsætter, kontaktes læge.

Indtagelse:
Opkastning må ikke fremkaldes. Gi´aldrig noget og drikke til bevidstløse 
personer. Skyl munden med vand. Drik rigelige mængder vand. Ved forsat 
ubehag kontakt læge.

Hud:
Vask huden med sæbe og vand. Opsøg læge ved vedvarende irritation.

Øjne:
Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand i mindst 15 min. Evt. 
kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Søg læge ved forsat gener.

Forbrænding: 
Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern under skylningen tøj, som 
ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis behandling på sygehus 
er nødvendig, fortsættes skylningen under transport, indtil lægen overtager 
behandlingen.

Øvrige oplysninger: 
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

5. Brandbekæmpelse

Passende slukningsmidler: Anvend pulver, skum eller vandtåge.

Slukningsmidler, der af 
sikkerhedsgrunde ikke må 
anvendes:

Ingen kendte.

Særlig eksponeringsfarer: Ikke brandbart eller brandnærende. 
Ved brand kan der dannes 
sundhedsfarlige gasser.

Særlige personlige værnemidler: Brug selvforsynet åndedrætsværn 
ved brandbekæmpelse. Brug 
personlige værnemidler, se punkt 8. 
Undgå indånding af røggasser.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer:

Anvend de personlige værnemidler, 
der er angivet i punkt 8. Undgå 
kontakt med hud og øjne.

Beskyttelse af miljøet: Dæm op for spild med sand, jord eller
 andet egnet absorberende materiale.
 Undgå udledning til kloak, jord og 
vandmiljø. Sørg for, at spulevandet 
ikke forurener overfladevand eller 
vandløb. Ved større udslip til 
afløb/vandmiljø underrettes lokale 
myndigheder. Spild opsamles og 
bortskaffes som angivet i punkt 13.

Metoder til oprydning: Større mængder spild opsuges med 
absorberende materiale. Små 
mængder spild spules væk med 
rigeligt vand og sæbe.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
Undgå hud- og øjenkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan der 
anvendes beskyttelseshandsker.

Opbevaring:
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i 
nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. 
Opbevares i originalemballagen. Opbevares tæt lukket, tørt og køligt. 
Opbevares frostfrit.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Al håndtering skal ske med god ventilation.

Åndedrætsværn: 
Ikke påkrævet ved normalt brug af produktet. Sørg for god ventilation under 
brugen.

Handsker og beskyttelsestøj: 
Beskyttelseshandsker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller 
stænk. Handsketypen skal være af modstandsdygtig materiale f.eks. 
nitrilgummi.

Øjenværn:
Øjen- og ansigtsbeskyttelse bør anvendes ved risiko for direkte kontakt.

Generelt:
Produktet indeholder ikke nogen relevant mængde af stoffer med kritiske 
værdier, som må tages hensyn til ved arbejdet. Vask hænder før pauser og 
ved arbejdets ophør.

   
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: Blå fast gelé

Lugt: Aromatisk

Flammepunkt (°C): 64°C

Opløselighed i vand: Delvis

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet og reaktivitet: 
Produktet er stabilt under normale forhold. 

Materialer, der skal undgås: 
Reagerer med stærke oxiderende stoffer. 

Farlige nedbrydningsprodukter: 
Ved brand kan der dannes giftige gasser. (carbondioxid)

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Ingen farlige egenskaber ved normal brug.

Indtagelse:
Indtagelse kan medføre kvalme, ubehag og evt. opkast.

Hudkontakt:
Produktet virker irriterende ved hudkontakt. Kan medføre eksem pga. den 
affedtende virkning.

Øjenkontakt: 
Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Mobilitet:
Produktet er halvfast og vil sprede sig lidt. Er delvis opløselig i vand.

Persistens og nedbrydelighed: 
God biologisk nedbrydelig.

Bioakkumulationspotentiale: 
Der forventes ingen akut giftighed for organismer, som lever i vand ved 
maksimal vandløselighed af dette produkt.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Rester og håndtering heraf: 
Kemikaliet skal betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter 
kommunems anvisninger, f.eks. kommunal modtagestation for kemisk 
affald. 

Affaldsgruppe:   H

EAK-kode: 20.01.30 

14. Transportoplysninger

Ikke klassificeret som farlig gods efter ADR/RID.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: 
Det er vurderet, at produktet ikke skal klassificeres som farligt efter 
Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

S-Sætninger: 
S2 Opbevares utilgængeligt for børn. 
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge 
kontaktes
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.

Anvendelsesbegrænsning: 
Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvf. Arbejdsministeriets 
bekendtgørelse nr. 239, af 06.04.2005 om unges arbejde.

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:
225 gr.

Anvendte kilder: 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, 
salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest 
ændret ved nr. 970/2005,  
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005. 
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave 
At-Vejledning C.O.1. 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer. 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 senest ændret ved 
nr. 1329/2005. 
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 
Arbejdestilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

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: 
R36 Irriterer øjnene. 
R38 Irriterer huden. 
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

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


