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

Prod. nr.:
427

Udarbejdet den: 
18-04-2012/RW

Anvendelse:
Duft Kit � Pomelos er den perfekte løsning til mindre og mellemstore rum, 
hvor man ønsker en frisk duft. På evt. toi-letter, mødelokaler, kantiner osv.

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

Øjne:
Kan virke irriterende.

Indånding:
Kan virke irriterende.

Indtagelse:
Virker irriterende - kan medføre kvalme og ubehag.

Hud:
Kan give irritation.

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

 - Æteriske 
olie 
absorbtive 
af 
vermiculit 

Ikke 
klassificeret 

30%  

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:
Søg frisk luft.

Indtagelse:
Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand.

Hud:
Vask berørt område med vand og sæbe.

Øjne:
I tilfælde af kontakt med øjnene, skyl straks med vand, indtil irritation 
ophører. Hvis irritation vedvarer, kontakt da læge.

5. Brandbekæmpelse
Passende slukningsmidler: Sluk med pulver, skum eller kulsyre.
Forholdregler ved brand: Forbrændingsprodukterne indeholder

 giftige dampe.
Særlige personlige værnemidler: Anvend maske med filter.

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

Anvend de personlige værnemidler 
der er angivet i punkt 8.

Metoder til oprydning: Mindre spild eller udslip: Opsamles 
og bortskaffes med almindelig 
dagrenovation. 
Større spild eller udslip: Opsamles i 
særskilt beholder. Bortskaffes iht. 
gældende regler.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: 
-

Opbevaring:
Opbevares mørkt, tørt og et ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug: 
Ingen særlige foranstaltninger nødvendig ved normal anvendelse.

Åndedrætsværn: 
-

Handsker og beskyttelsestøj: 
-

Øjenværn:
-

   
Grænseværdier: 
 Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger
- - - 

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

9. Fysik-kemisk egenskaber
Udseende: Gullig
Lugt: Citrus/grape

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilt og reaktivitet: 
Ingen kendte. 

Forhold der skal undgås: 
Ingen kendte. 

Farlige nedbrydningsprodukter :
Ingen kendte.

11. Toksikologiske

Akut

Indånding:
Ingen kendte.

Indtagelse:
Ingen kendte.

Hudkontakt:
Ingen kendte.

Øjenkontakt: 
Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet: 
Der er ikke fundet data for stoffet.

Persistens og nedbrydelighed: 
Biologisk nedbrydeligt.

Bioakkumulationspotentiale: 
Ingen bioakkumulering.
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13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Med almindelig dagrenovation.

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

RSætninger: 
-

SSætninger: 
-

Anvendelsesbegrænsning: 
Ingen krav om anvendelsesbegrænsning.

Krav om uddannelse: 
Ingen krav om uddannelse.

Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Emballage:
6 poser + 1 dispenser

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.

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 Rsætninger i punkt 3: 
-

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


