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SIKKERHEDSDATABLAD 
TYGGEGUMMIFJERNER OPLØSNING 

I overensstemmelse med Forordning (EF) 1272/2008 om Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger. 

 
 

1.1. Identifikation af produktet: 

Produktnavn    TYGGEGUMMIFJERNER OPLØSNING 

1.2. Relevant, identificeret anvendelse af stoffet eller blandingen samt anvendelse, der frarådes  

Identificerede anvendelser Tyggegummifjerner. Kun til professionelt brug 

. Anvendelse, der frarådes  Ikke til oral indtagelse.  

1.3. Information om leverandør af sikkerhedsdatabladet 

Leverandør MERLIN CHEMICALS 

Unit 5, Passfield Mill Business Park, Liphook, Hampshire, GU30 7RR 

+44 (0)1428 751122 

+44 (0)1428 751133 

technical@merlinchemicals.co.uk 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefon     Uden for kontortid Nødinformation:- 

Ved ulykker og spil, der involverer dette produkt, som udgør en fare for miljøet eller human 

sundhed eller kræver omgående råd om førstehjælp ring til: - 44(0) 7050 265597. 

Bemærk:-  Dette nummer modtager ikke spørgsmål om ordrer eller opkald, der vedrører 

nedbrud af udstyr. UK Environment Agency 24hour Advisory Service 0800 807060. [Giftlinjen 

82 12 12 12] Irish Environmental Protection Agency 1890 335599 (Dette er et lokal nummer) 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen  

Klassifikation (EF 1272/2008) 

Fysiske farer Ikke klassificeret 

Sundhedsfare Øjenirritation 2 - H319 

Miljøfare Ikke klassificeret 

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer 

 
 
 

Signalord Advarsel 

Faresætninger EUH208 Indeholder 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolin-2,4-dion. Kan udløse 

allergisk reaktion. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Sikkerhedssætninger P280 Bær sikkerhedsbeklædning, beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og ansigtsbeskyttelse. 

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. 

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp / tilsyn. 

P404 Opbevares i lukket beholder. 

AFSNIT 1: Identifikation af stoffer/blandinger og af firma/virksomhed 

AFSNIT 2: Fareindentifikation 
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TYGGEGUMMIFJERNER OPLØSNING 

 
Etiket på rensemiddel < 5 % non-ionisk overfladeaktivt stof, Indeholder 1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-

dimethylimidazoline-2,4- dion 

Yderligere 

sikkerhedssætninger 

2.3. Andre farer 

P501 Bortskaf indhold/ emballage i henhold til nationale regulativer. 

Dette produkt indeholder ingen stoffer klassificeret som PBT eller vPvB. 
 

3.2. Blandinger 

ALKYL GLUCOSID CAS 

nummer: 68515- 73-1 

 
 

EC  

 
 

nummer
: 

 
 

500-220-1 REACH 

registreringsnummer: 

2119488530-36-XXXX 

 
 

01- 

1 - <3 % 

Klassificering 

Øjensk. 1 - H318 

Klassifikation (67/548/EØF eller 

1999/548/EF) Xi; R41 

 

1,3-Bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazoline-2,4-dion 

CAS nummer: 6440-58-0 EC nummer: 229-222-8 REACH 
registreringsnummer: 

2119976015-37-XXXX 

 
 

01- 

<1 % 

Klassificering Klassifikation (67/548/EØF eller 1999/548/EF) 

Akut toks. 4 - H302 Xn; R22. Xi; R36/37/38. R43 

Hudirritation 2 - H315  

Øjenirritation 2 - H319  

Hud irrit. 1- H317  

STOT SE 3 - H335  

 

ALKYL DIMETHYL-AMIN 

CAS nummer: 308062- 28-

4 

 
M faktor (Akut) = 1 

OXID 
 
 

EC 

 
 

nummer
: 

 
 

931-292-6 REACH 

registreringsnummer: 

2119490061-47 

 
 

01- 

<1 % 

Klassificering Klassifikation (67/548/EØF eller 1999/548/EF) 

Akut toks. 4 - H302 Xn; R22. Xi; R38, R41. N; R50/53 

Hudirritation 2 - H315  

Øjensk. 1 - H318  

Akvatisk akut 1 - H400  

Akvatisk kronisk 2 - H411  

 

CITRONSYRE MONOHYDRAT 

CAS nummer: 5949- 29-1 

 
 

EC 

 
 

nummer
: 

 
 

201-069-1 REACH 

registreringsnummer: 

2119457026-42-XXXX 

 
 

01- 

<1 % 

Klassifikation 

Øjenirritation 2 - H319 

Klassifikation (67/548/EØF eller 

1999/548/EF) Xi R36 

Den fulde ordlyd til alle R- og S-sætninger og fremgår af afsnit 16. 

AFSNIT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 



Revisionsdato: 
08/05/2019 

3/10 

 

 

TYGGEGUMMIFJERNER 
OPLØSNING 

 
Kommentarer til sammensætning Efter vores bedste viden er alle stoffer brugt i dette produkt understøttet til den relevante 

anvendelse i REACH. 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle oplysninger For omgående råd om førstehjælp i Danmark ring 112. I tilfælde af en ulykke, eller hvis du 

føler dig utilpas, søg omgående lægehjælp (vis etiketten, hvis muligt). 

Indånding Flyt personen til et sted med frisk luft, hold ham/hende varm og sørg for, at 

vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Få lægehjælp, hvis 

ubehaget er vedvarende. 

Indtagelse Der må ikke fremkaldes opkastning. Skyl munden grundigt med vand. Få straks 

lægehjælp. Vis dette sikkerhedsdatablad til den lægefaglige behandler. 

Hudkontakt  Vask straks af og skyl forurenet hud med vand. Fjern straks beklædning, hvis den er 

gennemvædet og skyl huden med vand. Søg lægehjælp, hvis symptomerne udvikler mere 

krævende eller fortsætter. 

Øjenkontakt  Fjern eventuelle kontaktlinser og luk øjenlågene vidt op. Skyld med rigeligt vand. Fortsæt 

med at skylle i mindst 15 minutter og få lægehjælp. 

4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Generelle oplysninger Længerevarende kontakt kan medføre tør hud. Øjenkontakt resulterer i irritation. 

Indånding Usandsynlig eksponeringsvej. Indånding af sprayede smådråber kan give øm hals, mund og 

næse. 

Indtagelse Usandsynlig eksponeringsvej. Hvis der indtages rent kemikalie, kan der forekomme nogen 

tørhed i mund, hals og spiserør. Hvis der indtages fortyndet kemikalie, kan der forekomme 

nogen tørhed i mund, hals og spiserør. 

Hudkontakt  Længere varende eller gentagen kontakt med huden kan give irritation, rødhed og 

dermatitis. Brug af opløsninger kan give mild irritation, især i åbne sår og hudafskrabninger. 

Kan fremkalde hudfølsomhed eller allergisk reaktion hos følsomme personer. 

Øjenkontakt  Irritation af øjne. 

4.3. Angivelse om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Noter til lægen Skyl grundigt med vand. 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede brandslukningsmidler  Produktet er ikke brændbart. Brug brandslukningsmidler, der er egnet for brand i omgivelserne. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Særlige farer Ved opvarmning kan der dannes irriterende dampe. 

5.3. Råd til brandslukningsmandskab 

Beskyttende handling under 

brandslukning 

særligt sikkerhedsudstyr til 

brandslukningsmandskab 

Sikkerhedsbeklædning og åndedrætsværn skal bæres, når der arbejdes med brand, der 

omfatter dette produkt. Kontroller afløbsvand ved at inddæmme det og holde det borte fra 

kloaker og vandløb. 

Bær uafhængigt åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og egnet sikkerhedsbeklædning. 

 

 

6.1. Personlige forholdsregler, sikkerhedsudstyr og nødprocedurer 

Personlige forholdsregler  Bær sikkerhedsbeklædning som beskrevet i Afsnit 8 af dette Sikkerhedsdatablad. 

AFSNIT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger 
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TYGGEGUMMIFJERNER 
OPLØSNING 

 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  Udslip eller ukontrolleret udtømning i vandløb skal omgående indberettes til miljøtilsynet 

eller andre relevante myndigheder. Undgå eller minimer forekomst af miljøforurening. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning oprensning 

Rengøringsmetoder  Stop utætheder, hvis det er sikkert at gøre dette. Inddæm og opsug udslip med sand, jord 

eller andre ikke-brændbare materialer. Indsaml og placer i korrekt mærkede beholdere og 

forsegl forsvarligt. Vedr. affald, se Afsnit 13. 

6.4. Reference til andre afsnit 

Reference til andre afsnit Se afsnittene 8, 12 og 13 
 

7.1. Forhåndsregler for sikker håndtering 

Forhåndsregler ved brug Bær egnede værnemidler ved længerevarende eksponering og/eller høje 

koncentrationer af dampe, forstøvning eller tåge. Læs og følg producentens 

anbefalinger. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Forhåndsregler til opbevaring Opbevar i tæt tillukket, original beholder på et tørt, køligt og veludluftet sted. Opbevar under 

40 °C. 

7.3. Særlige slutanvendelse(r) 

Særlige slutanvendelse(r) Fjernelse af tyggegummi. Se produktoplysningsark. 
 

8.1. Kontrolparametre 

Noter om ingredienser Hvor der er angivet et eksponeringsniveau, skal en risikovurdering overveje, om der er behov 

for at overvåge luften i arbejdsmiljøet. Resultater skal sammenlignes mod WEL og/eller DNEL 

oplysninger stillet til rådighed. Hvis en medarbejder er eksponeret for niveauer, der nærmer 

sig en grænse, skal der overvejes yderligere kontrolforanstaltninger for at reducere 

eksponering for stoffet. DNEL og/eller PNEC oplysninger oplyses af stoffernes producent i 

overensstemmelse med reglerne i REACH (Forordning (EF) 1907/2006), og bruges til at 

effektuere egnede risikohåndteringsforanstaltninger for at begrænse brugerens eksponering 

af stoffet til et ufarligt niveau. Hvis det målte eksponeringsniveau af et eksponeringsscenarie 

opdelt af DNEL er større end 1 for det pågældende scenarie, skal der indføres yderligere 

eksponeringskontrol som beskrevet i afsnit 8.2.  Hvis nye oplysninger bliver tilvejebragt under 

REACH, skal disse anføres som revisioner til Sikkerhedsdatabladet. 
 

ALKYL DIMETHYL-AMIN (CAS: 308062- 28-4) 

 
DNEL Arbejdstagere - Dermal; Kroniske systemiske virkninger: 11 

mg/kg/dag Arbejdstagere - Indånding; Kroniske systemiske 

virkninger: 15,5 mg/m3 Arbejdstagere - Dermal; Kroniske 

lokale virkninger: 0,27% 

Forbrugere - Dermal; Kroniske systemiske virkninger: 5,5 mg/kg/dag

 Arbejdstagere - Indånding; Kroniske systemiske virkninger: 3,8 mg/m³ 

Forbrugere - Oral; Kroniske systemiske virkninger: 0,44 mg/kg/dag 

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 

AFSNIT 8: Eksponeringskontroller/personlige værnemidler 



Revisionsdato: 
08/05/2019 

5/10 

 

 

TYGGEGUMMIFJERNER OPLØSNING 

 
PNEC - Ferskvand; 0,0335 mg/l 

- havvand;  0,00335 mg/l 

- Periodisk udledning; 0,0335 mg/l 

- Aflejring (ferskvand); 1,02 mg/kg 

- Aflejring (havvand); 24 mg/kg 

- Jord; 1,02 mg/kg 

- STP; 24 mg/kg 
 

CITRONSYRE MONOHYDRAT (CAS: 5949- 29-1) 

 
PNEC - Ferskvand; 0,44 mg/l 

- havvand;  0,044 mg/l 

- STP; >1000 mg/l 

8.2. Eksponeringskontrol 

Værnemidler 

 
 
 

Egnede 

indretningsmæssige 

kontroller 

Sikre egnet generel og lokal udblæsningsventilation. 

Personligt værnemiddel PV angivet ovenfor er ikke en COSHH vurdering.  Den repræsenterer PV, der skal overvejes i 

stadierne produktion, distribution, brug og endelig bortskaffelse af produktets livscyklus. Det 

er medarbejdernes ansvar at lave en COSHH/risikovurdering for at fastlægge et passende 

niveau for brugen af PV. Oplysningerne skal bruges til understøttelse af denne vurdering. 

Hvor det er muligt, skal manuelle processer udskiftes med automatiske, eller lukkede 

processer for at minimere kontakt med produktet. 

Øjen- og ansigtsværn Bær godkendte, tætsluttende beskyttelsesbriller, hvor der er sandsynlighed for sprøjt. Se EN 

Standard 166 for at vælge det rette beskyttelsesniveau. 

Beskyttelse af hænder  Gumme (natur, latex). Neoprene. Polyvinylchlorid (PVC). Se Standard EN 374 og EN 

16523 

Anden beskyttelse 

af huden og 

kroppen 

Sørg for adgang til øjenskylning. Bær særligt beskyttende arbejdstøj til beskyttelse mod sprøjt 

og forurening. Reference til EN 13832 og EN 943 er gavnlig ved valg af fodtøj og beklædning. 

Hygiejneforanstaltninger Tag straks al ikke vandtæt beklædning af, hvis det er kontamineret, hvis det ikke hænger 

fast i huden. Vask kontamineret beklædning, før det bruges igen. Sørg for adgang til 

øjenskylning og et sikkerhedsbrusebad. 

Åndedrætsværn  Der er ingen særlige anbefalinger, men åndedrætsværn skal benyttes, hvis det generelle 

niveau overskrider grænseværdien for arbejdspladser. 

Eksponeringskontrol 

Generelle sundheds- og 

sikkerhedsforskrifter. 

Lad ikke stoffet forurene overfladevand eller grundvandet. Se Punkter 6, 12 og 13. 

 
De ovennævnte krav er gældende for rene kemikalier. Opløsninger til brug kan have en lavere 

klassifikation, men skal dog gennemføres en fuldstændig risikovurdering, før kemikalier kan 

håndteres. Risikovurderingen skal henvise til COSHH og anden relevant lovgivning eller 

branchespecifikke retningslinjer, der er gældende for brugen af kemikalier. 
 

 

9.1. Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende Væske 

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
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TYGGEGUMMIFJERNER 
OPLØSNING 

 
Farve Farveløs til svagt gul. 

Lugt  Ikke distinkt 

Lugttærskel Ikke relevant. 

pH pH (koncentreret opløsning): 5 - 7 

Smeltepunkt  Ikke relevant. 

Begyndelseskogepunkt og interval

 Ikke relevant. 

Flammepunkt  Ikke relevant. 

Fordampningshastighed Ikke relevant. 

Fordampningsfaktor Ikke relevant. 

Antændelighed (fast, gas) Ikke relevant. 

Øvre/nedre 

antændelsespunkt eller 

eksplosionsgrænser 

Ikke relevant. 

Andet om antændelighed Ikke relevant. 

Damptryk Ikke relevant. 

Dampmassefylde Ikke relevant. 

Relativ massefylde 

Rumvægt Ikke relevant. 

Opløselighed Opløselig i vand. 

Fordelingskoefficient Ikke relevant. Ikke teknisk praktisk for blandinger. 

Selvantændelsestemperatur Ikke relevant. 

Nedbrydningstemperatur Ikke relevant. 

Viskositet Ikke bestemt 

Eksplosive egenskaber  Ikke relevant. 

Eksplosivt under påvirkning 

af åben ild 

Anses ikke for at være eksplosivt. 

Oxiderende egenskaber  Ikke relevant. 

9.2. Andre oplysninger 

Refraktivt indeks Ikke relevant. 

Partikelstørrelse Ikke relevant. 

Molekylevægt  Ikke relevant 

Volatilitet Ikke relevant. 

Mæthedskoncentration Ikke relevant. 

Kritisk temperatur Ikke relevant. 

Flygtige organiske forbindelser Ikke relevant. 

Eksplosive egenskaber  Ikke klassificeret som 

Eksplosiv opbevaringstemperaturområde 0 - 40 °C 
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10.1. Reaktivitet 

Reaktivitet Ikke forventet at reagere, hvis opbevaret og brugt korrekt. Blanding med andre 

kemikalier kan medføre uventede reaktioner. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabilitet Stabilt ved normal stuetemperatur og hvis brugt som anbefalet. - Se note 10.6. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Risiko for farlige 

reaktioner 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Se afsnit 10.1. Bland ikke hypochlorid-baserede kemikalier, da dette kan forårsage farlig 

opvarmning af opløsningen. 

Forhold, der skal undgås Undgå ekstrem varme i længere tid ad gangen. 

10.5. Uforenelige materialer 

Materialer, der skal undgås   Stærke syrer. Blegemiddel. 

10.6. Nedbrydning i farlige produkter 

Nedbrydning i farlige 

produkter 

Nedbrydes ikke, hvis opbevaret og brugt som anbefalet. - Se afsnit 10.5. 

 

 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

 Hudoverfølsomhed 

Hudoverfølsomhed Kan fremkalde hudfølsomhed eller allergisk reaktion hos følsomme personer. 

 

Generelle oplysninger Se afsnit 4.2. 

Indånding Usandsynlig eksponeringsvej. Indånding af sprayede smådråber kan give øm hals, mund og 

næse. - Se afsnit 4.2. 

Indtagning Kan fremkalde irritation i mund, hals og spiserør. 

Hudkontakt  Der kan være mild irritation på kontaktstedet. Kan give overfølsomhed ved kontakt med 

huden. Øjenkontakt  Irritation af øjne. 

 
 

Økotoksicitet Dette produkt er ikke klassificeret som miljøfarligt. Imidlertid udelukker det ikke muligheder 

for, at store eller hyppige udslip kan have en negativ eller skadelig virkning på miljøet.  

12.1. Toksicitet 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Persistens og nedbrydelighed  Det/de overfladeaktive stof/stoffer der anvendes i dette præparat overholder kriterierne for 

bionedbrydelighed som fastsat i forordning 648/2004/EF om vaske- og rengøringsmidler, 

som ændret. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Bioakkumuleringspotentiale Forventes ikke at bioakkumulere. 

Fordelingskoefficient Ikke relevant. Ikke teknisk praktisk for blandinger. 

12.4. Mobilitet i jord 

AFSNIT 11: Toksikologisk oplysninger 

AFSNIT 12: Miljøoplysninger 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 
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Mobilitet Produktet indeholder stoffer, der er vandopløselige og kan spredes i vandsystemerne. 

12.5. Resultater af PBT og vPvB vurdering 

Resultater af PBT og 

vPvB vurdering 

12.6. Andre negative 
bivirkninger 

Dette produkt indeholder ingen stoffer klassificeret som PBT eller vPvB. 

Andre negative bivirkninger Ikke bestemt. 
 

13.1. Affaldsbehandlingsmetoder 

Generelle oplysninger Ved håndtering af affald skal sikkerhedsforanstaltningerne gældende for håndtering af 

produktet følges. Bortskaffelse af dette produkt, procesopløsninger, restaffald og biprodukter 

skal til enhver tid overholde kravene for miljøbeskyttelse og lovgivning om bortskaffelse af 

affald samt alle lokale myndighedskrav. Må ikke blandes med andre kemikalier. 

Bortskaffelsesmedtoder Små mængder af brugsopløsning kan bortskaffes i kloaksystemet. 
 

 

Generelt Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser om transport af farligt gods 

(IMDG, IATA, ADR/RID). 

14.1. UN-

nummer Ikke 

relevant. 

14.2. UN-

forsendelsesbetegnelse Ikke 

relevant. 

14.3. Transportfareklasse(r)     

Intet krav om advarselssignal. 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke relevant. 

14.5. Miljøfarer 

Miljøfarligt stof/Havforurener 

 Nej. 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren  

Ikke relevant. 

14.7. Bulktransport i henhold til Bilag II i MARPOL og IBC-kode 

Bulktransport i henhold til 

Bilag II i MARPOL 73/78 og 

IBC-kode 

Ikke relevant. 

 

 

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

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering 

AFSNIT 13: Bortskaffelseshensyn 

AFSNIT 14: Oplysning om transport 
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EU-lovgivning Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer 

og blandinger. 

Denne træder i stedet for forordning 67/548/EØF - klassificering, emballering og mærkning af 

farlige stoffer og forordning (EF) nr. 453/2010 om klassificering, emballage og mærkning af 

farlige præparater. Også omfattet er REACH forordningen (EF) Nr. 1907/2006. 

15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering 

Pcs oplysninger (område med 

forureningsrisiko 

Der foreligger ingen kemisk sikkerhedsvurdering 
 

 

Forkortelser og akronymer 

anvendt i dette 

sikkerhedsdatablad 

(EF) Nr. 1272/2008 : EF Forordning om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 

blandinger. 

NPIS - National Poisons Information 

Service/Giftlinjen . vPvB - Meget persistent, 

meget bioakkumulerende. PBT - Persistent, 

bioakumulerende og toksisk. 

REACH - Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af, samt begrænsninger for 

kemikalier (Forordning EF 1907/2006). 

DNEL - Afledt nuleffektniveau. 

PNEC - Forventet nuleffektniveau. 

COSHH - Kontrol af stoffer, der er farlige for helbredet. 

Branche - Henviser i afsnit 8 til anvendelse af stoffet i en industriel proces. Professionel - 

henviser i afsnit 8 til anvendelse/brug af præparatet/produktet på steder med faguddannede 

personer. 

Generelle oplysninger Dette dokument er et sikkerhedsdatablad, IKKE en COSHH-vurdering Det er kundens 

ansvar at gennemføre en fuld COSHH-vurdering, hvor der tages hensyn til oplysninger i 

dette dokument sammen med andre lokale faktorer, der tages under overvejelse i en 

risikovurdering. Sikkerheds- og faresætningerne herunder er den fulde tekst af de 

forkortelser, der er brugt i dette dokument. De udgør ikke den endelige klassifikation. Herfor 

henvises til afsnit 2. 

Revisionskommentarer Revideret formel. Revidering af afsnit 3. EUH208 der er ny ordlyd. 

Revisionsdato  08-05-2019 

SDS nummer 23118 

Faresætninger i fuldt tekst H302 Farlig ved indtagelse 

   H315 Kan medføre hudirritation. 

H317 Kan medføre en allergisk hudreaktion. 

H318 Forårsager alvorlige øjenskader. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  

H335  Kan medføre åndedrætsirritation. H400 

Meget giftig for organismer, der lever i vand. 

H411 Giftig med langvarige virkninger for organismer, der lever i vand. 

EUH208 Indeholder 1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolin-2,4-dion. Kan udløse 

allergisk reaktion. 

REACH udvidede MSDS 

kommentarer  

REACH kræver, at personer, der håndterer kemikalier skal tage de nødvendige 

foranstaltninger til risikostyring i overensstemmelse med vurdering fra producenter og 

importører af kemiske stoffer. De relevante anbefalinger skal følge gennem hele processen. 

Disse vurderinger meddeles generelt i eksponeringsscenarier. 

Hvis der har være givet eksponeringsscenarier for stoffer brugt i dette produkt, er de 

relevante oplysninger indarbejdet i dette sikkerhedsdatablad. 

AFSNIT 16: Andre oplysninger 
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Disse oplysninger relaterer kun til det specifikt betegnede materiale og er eventuelt gældende for materialer, der bruges i 
kombination med ethvert andet materiale eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er, efter firmaets bedste viden og 
overbevisning, akkurat og pålidelig pr. den angivne dato. Imidlertid gives ingen garanti eller tilkendegivelse hvad angår dets 
nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at overbevise sig selv om disse oplysninger er 
egnede til dennes eget brug. 


