
SIKKERHEDSDATABLAD
Versionsnummer: 2

Udstedt: 2022-04-27

Erstatter SDB: 2017-03-22

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Vehcare sprinklervæske

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

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn
Vehcare sprinklervæske

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

Brug
Til afrensning af frontruder på biler.

Ikke egnet til brug i
Må kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre anvendelser skal ske i samråd med leverandøren.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør
FTZ Autodele & Værktøj A/S 
 
Adresse
Hvidkærvej 21 
DK-5250 Odense SV 
Danmark
 
Telefon
+45 6565 4000
 
E-mail
ftz@ftz.dk
 
Fax
65654009
 
Hjemmeside
https://www.ftz.dk/

1.4. Nødtelefon
+45 82121212 (Giftlinjen)

Tilgængelig udenfor kontor tid 
Ja

1 / 17



SIKKERHEDSDATABLAD
Versionsnummer: 2

Udstedt: 2022-04-27

Erstatter SDB: 2017-03-22

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Vehcare sprinklervæske

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer
Klassifikation
Brandfarlige væsker, kategori 3

Faresætninger
H226

2.2. Mærkningselementer
Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer
Farepiktogrammer

Signalord
Advarsel

Faresætninger
H226 Brandfarlig væske og damp.

Sikkerhedssætning(er)
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes 
P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.  
P280 Bær beskyttelseshandsker. 
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. 
Skyl [eller brus] huden med vand. 
P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

2.3. Andre farer
Produktet indeholder organiske opløsningsmidler. Gentagen eksponering af organiske 
opløsningsmidler kan give skader på nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. 
 
Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til bilag XIII. 
Blandingen indeholder ikke mistænkte eller kendte hormonforstyrrende stoffer.
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PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk navn CAS nr. 
EF nr. 

REACH nr. 
Indeks Nr. 

Konc. Klassifikation H-sætning 
M-faktor akut 

M-faktor kronisk

Note

Ethanol 64-17-5 
200-578-6 
01-2119457610-43 
603-002-00-5

15 - 24% Flam. Liq. 2 H225 
- 
-

-

Isopropylalkohol 67-63-0 
200-661-7 
01-2119457558-25 
603-117-00-0

1 - 5% Flam. Liq. 2, Eye 
Irrit. 2, STOT SE 
3 - narcosis

H225, H319, 
H336 
- 
-

-

Ethylenglycol 107-21-1 
203-473-3 
01-2119456816-28 
603-027-00-1

0 - <5% Acute Tox. 4 - 
oral

H302 
- 
-

-

Yderligere information om indgående stoffer
Stofferne er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 
 
Fuld ordlyd af H- og EUH-sætninger: se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Ved forbrænding: 
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. 
Fjern tøj, som ikke er fastbrændt – søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager 
behandlingen.

Indånding
Sørg for frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. 
Ved vedvarende ubehag: søg læge.

Hudkontakt
Vask huden straks med store mængder vand og sæbe. Fjern tilsmudset tøj. 
Ved vedvarende ubehag: søg læge.

Øjenkontakt
Skyl omgående med rigeligt vand i mindst 10 minutter. Helst fra øjenskyller. 
Ved vedvarende ubehag: søg læge.
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Indtagelse
Drik rigeligt vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet 
så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. 
Søg omgående læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på 
nervesystemet.

Hudkontakt
Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. 
Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Anvend vandtåge, skum, pulver eller kulsyre. 
Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand.

Uegnede slukningsmidler
Vær opmærksom på at en vandstråle kan sprede en brand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der opstå irriterende og sundhedsskadelige gasser og dampe. Undgå indånding af 
dampe og røggasser - søg frisk luft. 
 
Ved brand spaltes produktet og farlige luftarter såsom COX kan dannes. Brand vil udvikle tæt sort røg. 
Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Særlige personlige værnemidler for beredskabet
Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr. Hvis der er risiko for udsættelse for dampe og 
røggasser, skal der bæres luftforsynet åndedrætsværn.

Andre
Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. Opsaml kontamineret slukningsvand 
særskilt og send til destruktion.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Undgå indånding og kontakt med hud og øjne. Sørg for god udluftning. Brug beskyttelsesudstyr. 
Undgå statisk elektricitet.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Begræns spredning. Fjern antændelseskilder. 
Lad ikke den ufortyndede blanding komme ud i grundvand, vandløb eller kloaksystem. Informer de 
lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og 
overføres til egnede affaldsbeholdere. Skyl efter med vand. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for værnemidler. 
Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
Rygning og brug af åben ild forbudt. 
Blandingen bør anvendes under velventilerede forhold.

Generel hygiejne
Overhold god industriel hygiejne. 
Vask hænder før pauser og når arbejdet er slut.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevar i den tæt tillukkede originale emballage. Skal opbevares tørt, køligt og velventileret. 
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. 
 
Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker skal nøje følges, herunder reglerne 
for brandfarligt oplag. 
 
Brandfareklasse og oplag: 
Brandfareklasse II-2. Én oplagsenhed = 5 liter. 
 
Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse. Vær opmærksom på at 
der kan være lempelser, jf. pkt. 3.1.2. i Forsvarsministeriets Bekendtgørelse nr. 1639 af 6/12/2016 om 
brandfarlige og brændbare væsker

7.3. Særlige anvendelser
Ingen data tilgængelige

5 / 17



SIKKERHEDSDATABLAD
Versionsnummer: 2

Udstedt: 2022-04-27

Erstatter SDB: 2017-03-22

I henhold til forordning (EU) nr. 1907/2006

Vehcare sprinklervæske

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Stofnavn CAS nr. 
EF nr. 

Eksponerings- 
grænse 

ppm / mg/m³

Kilde Anmærkning År

Ethanol 64-17-5 
200-578-6

1000 
1900

- - -

Isopropylalkohol 67-63-0 
200-661-7

200 
490

- - -

Ethylenglycol 107-21-1 
203-473-3

10 
26

- EH -

Ethylenglycol 107-21-1 
203-473-3

- 
10

- Forstøvet -

DNEL/DMEL

Navn på blanding/stof 
(CAS nr./EF nr. )

Type Eksponering Værdi Befolkning Effekter

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Indånding

950 mg/m³ Medarbejdere Systemiske

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Dermal

343 mg/kg 
kropsvægt/dag

Medarbejdere Systemiske

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Indånding

114 mg/m³ Forbrugere Systemiske

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Dermal

206 mg/kg 
kropsvægt/dag

Forbrugere Systemiske

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Oral

87 mg/kg 
kropsvægt/dag

Forbrugere Systemiske

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Indånding

500 mg/m³ Medarbejdere Systemiske

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Dermal

888 mg/kg 
kropsvægt/dag

Medarbejdere Systemiske

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Indånding

89 mg/m³ Forbrugere Systemiske

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Dermal

319 mg/kg 
kropsvægt/dag

Forbrugere Systemiske

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Oral

26 mg/kg 
kropsvægt/dag

Forbrugere Systemiske

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Indånding

35 mg/m³ Medarbejdere Lokale
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Navn på blanding/stof 
(CAS nr./EF nr. )

Type Eksponering Værdi Befolkning Effekter

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Dermal

106 mg/kg 
kropsvægt/dag

Medarbejdere Systemiske

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Indånding

7 mg/m³ Forbrugere Lokale

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

DNEL Kronisk (langvarig) 
Dermal

53 mg/kg 
kropsvægt/dag

Forbrugere Systemiske

PNEC/PEC

Navn på blanding/stof 
(CAS nr./EF nr. )

Type Delmiljø Værdi

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

PNEC Ferskvand 0,96 mg/l

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

PNEC Havvand 0,79 mg/l

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

PNEC Rensningsanlæg 580 mg/l

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

PNEC Sediment (ferskvand) 3,6 mg/kg 
tørvægt

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

PNEC Sediment (havvand) 2,9 mg/kg 
tørvægt

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

PNEC Jord 0,63 mg/kg 
tørvægt

Ethanol 
(64-17-5/200-578-6)

PNEC Oralt (sekundær forgiftning) 0,38 mg/kg 
fødevare

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

PNEC Ferskvand 140,9 mg/l

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

PNEC Havvand 140,9 mg/l

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

PNEC Rensningsanlæg 2251 mg/l

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

PNEC Sediment (ferskvand) 552 mg/kg 
sediment 
tørvægt

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

PNEC Sediment (havvand) 552 mg/kg 
sediment 
tørvægt

Isopropylalkohol 
(67-63-0/200-661-7)

PNEC Jord 28 mg/kg 
jord 
tørvægt

Isopropylalkohol 160 mg/kg PNEC Oralt (sekundær forgiftning)
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Navn på blanding/stof 
(CAS nr./EF nr. )

Type Delmiljø Værdi

(67-63-0/200-661-7) fødevare

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

PNEC Ferskvand 10 mg/l

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

PNEC Havvand 1 mg/l

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

PNEC Rensningsanlæg 199,5 mg/l

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

PNEC Sediment (ferskvand) 37 mg/kg 
sediment 
tørvægt

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

PNEC Sediment (havvand) 3,7 mg/kg 
sediment 
tørvægt

Ethylenglycol 
(107-21-1/203-473-3)

PNEC Jord 1,53 mg/kg 
jord 
tørvægt

8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes eller ryges. Vask hænder før pause og ved arbejdets 
ophør.

Øjne- og ansigtsbeskyttelse 
Undgå kontakt med øjnene. Anvend øjenværn (EN 166) ved risiko for stænk.

Beskyttelse af hænder
Undgå kontakt med huden. Anvend kemikaliebeskyttelseshandsker (EN 374). Materialet og tykkelsen 
skal vælges for den specifikke arbejdsopgave. Beskyttelseshandsker af nitrilgummi med en 
gennembrudstid: > 480 min anbefales.

Hudbeskyttelse
Ikke påkrævet.

Åndedrætsværn
Brug er er ikke være nødvendigt under almindelige driftsbetingelser. 
Anvend åndedrætsværn ved langvarig eksponering, hvor der er utilstrækkelig ventilation eller ved 
overskridelse af grænseværdierne. 
Blandingen indeholder lavtkogende væsker. Åndedrætsværn skal være luftforsynet eller være udstyret 
med et filtrerende Ax filter.

Miljøeksponeringskontrol
Sørg for, at der ved arbejde med produktet forefindes opdæmningsmateriale i umiddelbar nærhed. 
Brug om mulig spildbakker under arbejdet.
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PUNKT 9: Fysisk og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk form
Væske

Farve
Farveløs

Lugt
Alkohol

Smeltepunkt/Frysepunkt
Ingen data tilgængelige

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogeinterval
Ingen data tilgængelige

Antændelighed
Ingen data tilgængelige

Øvre og nedre eksplosionsgrænse
Ingen data tilgængelige

Flammepunkt
> 35 °C
Metode
(Men produktet kan ikke opretholde en selvstændig forbrænding)

Selvantændelsestemperatur
Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur
Ingen data tilgængelige

pH
Ingen data tilgængelige

Kinematisk viskositet
Ingen data tilgængelige

Opløselighed
Ingen data tilgængelige

Vandopløselighed
Opløseligt i vand

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)
Ingen data tilgængelige
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Damptryk
Ingen data tilgængelige

Massefylde og/eller relativ massefylde
Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde
Ca. 1 g/cm³

Relativ dampmassefylde
Ingen data tilgængelige

9.2. Andre oplysninger
Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet
Ingen data.

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Antændeligt ved temperaturer 
over flammepunktet.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen risiko for farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgås
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås
Undgå kontakt med stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter så som COX kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Data er kun tilgængelige for indholdsstofferne.
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Navn på 
blanding/stof 
CAS / EC nr. 

Dosisbeskriv
else

Værdi / 
Dosering

Eksponerings
rute

Varighed af 
eksponering

Art Metode/vejled
ning

Kilde

Ethanol 
64-17-5 / 200-
578-6

LD50 10 470 mg/kg 
bw

oral - rotte OECD 
Guideline 401

ECHA

Ethanol 
64-17-5 / 200-
578-6

LD50 15 800 mg/kg 
bw

dermal - - - ECHA

Ethanol 
64-17-5 / 200-
578-6

LC50 133.8 mg/L air inhal 4h rotte - ECHA

Ethylenglycol 
107-21-1 / 
203-473-3

LD50 3500 mg/kg 
legemsvægt

dermal - Mus - ECHA

Isopropylalkoh
ol 
67-63-0 / 200-
661-7

LD50 5840 mg/kg 
bw

Oral - Rotte - ECHA

Isopropylalkoh
ol 
67-63-0 / 200-
661-7

LC50 25000  mg/m³ Inhalation 6 time(r) Rotte OECD 
Guidelines 
403

ECHA

Isopropylalkoh
ol 
67-63-0 / 200-
661-7

LD50 13900 mg/kg 
bw

Dermal 24 time(r) Kanin - ECHA

Ethylenglycol 
107-21-1 / 
203-473-3

LD50 7712 mg/kg oral - Rotte - ECHA

Ethylenglycol 
107-21-1 / 
203-473-3

LC50 2500 mg/m³ Inhalation 6 time(r) Rotte - ECHA

Hudætsning/-irritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Kan fremkalde irritation af øjet.

Navn på blanding/stof 
CAS / EC nr. 

Resultat Art

Isopropylalkohol 
67-63-0 / 200-661-7

Alvorlig øjenskade/øjenirritation Kanin
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Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Genotoksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kræftfremkaldende
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der 
kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Navn på blanding/stof 
CAS / EC nr. 

Art Resultat Metode/vejledning

Isopropylalkohol 
67-63-0 / 200-661-7

Rotte NOAEL = 700 mg/kg 
legemsvægt pr. dag

OECD Guideline 426

Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning.

11.2. Oplysninger om andre farer
Hormonforstyrrende egenskaber
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Andre
Langtidseffekter
Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
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12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktet anses for at være let bionedbrydeligt. 
Data er kun tilgængelige for indholdsstofferne.

Navn på blanding/stof 
CAS / EC nr. 

Varighed Resultat Metode/vejledning

Ethanol 
64-17-5 / 200-578-6

- Stoffet er let bionedbrydeligt. OECD Guideline 301 B

Ethylenglycol 
107-21-1/203-473-3

- Stoffet er let bionedbrydeligt. OECD Guideline 301 A

Isopropylalkohol 
67-63-0/200-661-7

5 dage Stoffet er let bionedbrydeligt. -

Nedbrydning/omdannelse

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Produktet anses ikke for at være bioakkumulerende. 
Data er kun tilgængelige for indholdsstofferne.

Navn på blanding/stof 
CAS / EC nr. 

LogKow/LogPow Resultat

Ethanol 
64-17-5 / 200-578-6

-0,31 Stoffet forventes at have et lavt potentiale 
for bioakkumulering i 
vandmiljøet/sediment, da det har en lav 
Kow værdi.

Ethylenglycol 
107-21-1/203-473-3

-1,36 Stoffet forventes at have et lavt potentiale 
for bioakkumulering i 
vandmiljøet/sediment, da det har en lav 
Kow værdi.

Isopropylalkohol 
67-63-0/200-661-7

<3 Stoffet forventes at have et lavt potentiale 
for bioakkumulering i 
vandmiljøet/sediment, da det har en lav 
Kow værdi.

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til bilag XIII.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
Produktet indeholder ikke mistænkte eller kendte hormonforstyrrende stoffer.

12.7. Andre negative virkninger
Ingen data tilgængelige
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PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser om bortskaffelse
Rester af produktet eller urenset emballage skal bortskaffes som farligt affald.

Emballage
Fuldstændig tom emballage kan sorteres til genbrug som plast affald.

Affaldskode Beskrivelse af proces

15 01 02 Plastemballage

15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

14 06 03* Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger
Bemærk venligst - en stjerne (*) ved siden af en kode angiver, at der er tale om farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN nummer 
1987

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
IMDG proper shipping name
ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol, Propan-2-ol)

14.3. Transportfareklasse(r) 
Etiket

3

Klasse
3

Klassifikationskode
F1

Farenummer
30

ADN klasse
3

ADN klassifikationskode
F1
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14.4. Emballage gruppe
III

14.5. Miljøfarer
Ikke relevant

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Tunnelrestriktionskode: D/E 
Transportkategori: 3 
Særlige bestemmelser: 274 og 601 
Begrænsede og undtagne mængder: 5 L

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

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

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

EU-regler
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og 
emballering af stoffer og blandinger (CLP). 
 
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). 
 
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Nationale bestemmelser
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af 
stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt 
anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet 
indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. 
 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse: Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, 
at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.   
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Andre regler, begrænsninger og lovbestemmelser
Deklaration i henhold til EU Forordning nr. 648/2004: 
Under 5% EDTA, under 5% sæbe. 
 
Pr-nr.: 2331496.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget en kemisk sikkerhedsvurdering af blandingen

PUNKT 16: Andre oplysninger

Ændringer til tidligere udgaver
Ændringer af produktet sammensætning, klassificering og toksikologiske data.

Forkortelser
Anmærkning E: stoffet har en EU-grænseværdi. 
 
Anmærkning H: stoffet kan optages gennem huden. 
 
DNEL: Derived No-Effect Level - eksponerings niveau, som ikke bør overskrides. 
 
LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation. 
 
PNEC: Predicted No Effect Concentration - den koncentration af et stof, hvor der ikke kan spores effekt 
af eksponeringen. 
 
PBT: Persistent bioaccumulative toxic - stoffer der nedbrydes langsomt, akkumulerer i organismer og 
er toksiske. 
 
vPvB: very Persistent very Bioaccumulative - stoffer der er meget svært nedbrydelige og meget 
akkumulerende i organismer.

Sætningsbetydning
Flam. Liq. 2 - Brandfarlige væsker, kategori 2 
Eye Irrit. 2 - Øjenirritation, kategori 2 
STOT SE 3 - narcosis - Specifik organtoksicitet – sjælden brug, kategori 3 – narkotisk virkning 
Acute Tox. 4 - oral - Akut toksicitet, oral, kategori 4 
H225 Meget brandfarlig væske og damp. 
H302 Farlig ved indtagelse. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
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Andre
Yderligere information
Ansvarsfraskrivelse: Denne information er baseret på vores nuværende viden. Dette skal dog ikke 
udgøre en garanti for specifikke produktegenskaber og må ikke skabe et juridisk gyldigt 
kontraktforhold. Det er brugerens ansvar at fastslå, om disse oplysninger er egnede og fuldstændige til 
eget brug.
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