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SSIIKKKKEERRHHEEDDSSDDAATTAABBLLAADD  
i henhold til Forordningen (EF) nr. 2015/830 

 

PUNKT 1: Identif ikation  af  stoffet/blandingen og af  se lskabet/virksomheden  

1.1  Produktidentifikator 

 Navn    TraelimD3 Droppen 

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 
frarådes 

 Relevante identificerede anvendelser: - 

Anvendelser, der frarådes:   - 

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

 SAM PARTNER A/S, Kokbjerg 31, 6000 Kolding, Tlf: +45 88 44 33 00, www.sampartner.dk 

1.4 Nødtelefon 

 Giftlinien: +45 82 12 12 12 
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

 Klassificering af blandingen i henhold til forordning nr. 1272/2008: Produktet er ikke klassificeret 
som sundheds- og miljøfarligt. 

Sundhedsskadelig for mennesker: Ingen kendte. 

Fare for miljøet: Produktet er ikke som klassificeret miljøfarligt. 

Fysisk-kemiske farer: Ingen kendte. 

2.2 Mærkningselementer 

 farepiktogram(mer) og signalord 

 Ikke relevant.    

 Mærkning af stoffer på etiketten 

 Ikke relevant. 

 Faresætninger  

 Ikke relevant. 

 Sikkerhedssætninger  

 Ikke relevant. 

2.3 Andre farer 

 Blandingens indholdsstoffer opfylder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-vurdering i henhold til 
bilag XIII i Forordningen 1907/2006. 

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer  

3.1 Stoffer 

 Ikke relevant. 

3.2 Blandinger 

 Produktet indeholder ingen stoffer klassificeret som farlige i koncentrationer, som bør tages  
i betragtning i sikkerhedsdatabladet, og stoffer med fastsatte grænseværdier for eksponering  
på arbejdspladser. 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforans tal tninger  

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

 Indånding: flyt den tilskadekomne til et sted med frisk luft. Hold den tilskadekomne varm.  
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 Hvis der konstateres symptomer skal der søges lægehjælp. 

Hudkontakt: Udsatte hudpartier vaskes grundigt med vand. Alt tilsmudset tøj tages af. Hvis der 
konstateres symptomer skal der søges lægehjælp. 

 Øjenkontakt: fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl det forurenet øje med vand i mindst 15 minutter 
ved åbne øjenlåg. Undgå stærk vandstrøm - risiko for beskadigelse af hornhinden. Hvis der 
konstateres symptomer skal der søges øjenlægehjælp. 

 Indtagelse: fremkalde opkastning. Ring omgående til en læge. 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

 Ingen kendte. 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

 Det er lægen som beslutter om videre behandling efter en grundig vurdering af skadelidtes 
tilstand.   

 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1 Slukningsmidler 

 Egnede slukningsmidler: tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne. 

Uegnede slukningsmidler: tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne. 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

 Ved brand kan udvikles farlige røggasser bl.a. med kulilte. 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 

 Produktet er ikke brandfarligt. Personlig beskyttelse typisk i tilfælde af brand. Gå ikke ind på 
brandområdet uden passende kemisk-resistent tøj og åndedrætsværn med uafhængig 
luftforsyning. 

 

PUNKT 6: Forholdsregler over for uds lip ved uheld 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

 For ikke-indsatspersonel: Begræns adgang for udenforstående fra området indtil rengøring er 
fuldført. Indånd ikke damp. Undgå forurening af øjne og hud. Brug personlige værnemidler. 

For indsatspersonel: Indånd ikke damp. Undgå forurening af øjne og hud. Sørg for tilstrækkelig 
ventilation på arbejdspladsen med produktet. Brug personlige værnemidler. 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

 Undgå udslip til overflade- og grundvand, kloak. 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

 Undgå udledning af blandingen til kloak. Produktet indsamles til godt lukkede beholdere. Det 
berørte område skal straks grundigt vaskes med vand. 

6.4 Henvisning til andre punkter 

 Information om passende personlige sikkerhedsforanstaltninger se punkt 8. Informationer om 
affaldsbehandling se punkt 13. 

 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring  

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

 Blandingen skal bruges i henhold til almindelige regler om beskyttelse af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 
Undgå kontakt med hud og øjne. Indånd ikke damp. Vask hænder før pausen og efter håndtering. 
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation på 
arbejdspladsen med produktet. Brug personlige værnemidler (punkt 8). 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

 Opbevares kun i originale, tæt lukkede emballager på et tørt, kølig sted, ved 5-25 °C. 

7.3 Særlige anvendelser 

 - 
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/person l ige værnemidler  

8.1 Kontrolparametre 

 Tilladte koncentrationer af produktets stoffer på arbejdspladsen er ikke angivet. 

8.2  Eksponeringskontrol 

 Overhold almindelige regler for sikkerhed og sundhed. Der må ikke spises, drikkes eller ryges 
under brugen af dette produkt. Vask hænder før pausen og efter håndtering. Sørg for egnet 
ventilation.  

Beskyttelse af hud 

Brug egnede beskyttelseshandsker. Bær beskyttelsestøj. 

 Beskyttelse af øjne 

Sikkerhedsbriller. 

 Åndedrætsværn 

Brug maske mod organisk dampe. (type A). 

 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet  

Undgå udledning af blandingen til grundvand, spildevand eller jord. 
 

PUNKT 9: Fys iske og kemiske egenskaber  

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

 tilstandsform:     ingen data 

 farve:      ingen data 
Lugt::      ingen data 
Lugttærskel:     ingen data 
pH:      ingen data 
Smeltepunkt/frysepunkt:   ingen data 
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: ingen data 
Flammepunkt:     ingen data 
Fordampningshastighed:   ikke relevant 
Antændelighed (fast stof, luftart):  ikke relevant 
Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser: ikke relevant 
Damptryk:     ikke relevant 
Dampmassefylde:    ikke relevant 
massefylde:     ingen data 
Opløselighed:     opløseligt i vand 
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:  ingen data 
Selvantændelsestemperatur:   ikke bestemt 
Dekomponeringstemperatur:   ikke bestemt 
Eksplosive egenskaber:   ingen data 
Oxiderende egenskaber:   ikke bestemt 
Viskositet:     ingen data 

9.2 Andre oplysninger 

 Ingen data. 
 

PUNKT 10: S tabi l i te t og reaktiv i tet  

10.1 Reaktivitet 

 Product are not reaktivt. 

10.2 Kemisk stabilitet 

 Produktet er stabilt under normale betingelser. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

 Ikke bestemt for produktet. 

10.4 Forhold, der skal undgås 

 Ikke bestemt for produktet. 

10.5 Materialer, der skal undgås 

 Oxidationsmidler. 
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10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

 Under anbefalede opbevarings- og arbejdsbetingelser er farlige nedbrydningsprodukter ikke 
kendte. 

 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger  

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

 akut toksicitet 

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

hudætsning/-irritation 

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

alvorlig øjenskade/øjenirritation 

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

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. 

carcinogenicitet 

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. 

gentagne STOT-eksponeringer 

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

aspirationsfare 

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

PUNKT 12: M i l jøoplysninger  

12.1 Toksicitet 

 Ikke bestemt for produktet. 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

 Ikke bestemt for produktet. 

12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

 Ingen data. 

12.4 Mobilitet i jord 

 Ingen data. 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

 Produktets komponenter opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB. 

12.6 Andre negative virkninger 

 Ingen kendte. 
 

PUNKT 13: Bor tskaffe lse  

13.1 Metoder til affaldsbehandling 

 Bortskaffelsesmetoder for blandingen: bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler. 
Undgå udslip til overflade- og grundvand. 

 Bortskaffelsesmetoder for brugt emballage: emballageaffald genbruges / genvindes / bortskaffes 
i overensstemmelse med de gældende regler. Kun helt tømme emballager kan genbruges. 
Foreslået affaldskode: 15 01 02 (plastemballage). 

 Gældende lovgivning: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF; Europa-Parlamentet og Raadets 

direktiv 94/62/EF 
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PUNKT 14: Transportoplysninger  

14.1 FN-nummer  

 Ikke relevant. 

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)  

 Ikke relevant.  

14.3 Transportfareklasse(r) 

 Ikke relevant. 

14.4 Emballagegruppe 

 Ikke relevant. 

14.5 Miljøfarer 

 Ikke relevant. 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

 Ikke relevant. 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 

 Ikke relevant. 
 

PUNKT 15: Oplysninger om reguler ing  

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

 
Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EØS-relevant tekst). 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om 
oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse 
af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt 
Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF (med ændringer). 

 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af den 31.12.2008), med senere ændringer (EUT L 235 af den 
5.9.2009) (med ændringer). 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og 
om ophævelse af visse direktiver (EØS-relevant tekst). 
Europa-Parlamentet og Raadets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og 
emballageaffald. 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 

 Kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen er ikke påkrævet. 
 

PUNKT 16: Andre oplysninger  

 Forklaring af forkortelser og akronymer 

 PBT  Persistente bioakkumulerende giftig 
vPvB  Meget Persistent, meget bioakkumulerende 

 Undervisning 
Inden brugeren bruger produktet skal han læse sikkerhedsregler ved håndtering af kemikalier, og 
især instrueres på arbejdspladsen.  

  

De ovenstående oplysninger er baseret på aktuelt tilgængelige data om produktet og producentens erfaring 
og viden herom.  Oplysninger er ikke en kvalitativ beskrivelse af produktet og heller ikke en garanti for 

bestemte egenskaber. De skal give nogle holdepunkter for sikker omgang med produktet med hensyn til 
transport, opbevaring og håndtering. Det fritager ikke brugeren for ansvar for misbrug af de ovenstående 

oplysninger og overholdelse af alle norm som er gældende på dette område. 

 


