
Sikkerhedsdatablad

Udarbejdet efter REACH forordningen ( EF ) nr. 1907 / 2006

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

Produktnavn: budget luftfrisker

Anvendelse: Luftfrisker

Produktregistreringsnr: Ikke anmeldelses pligtig

Dato: 23.09.2010

Kontaktdata: Minatol ApS

Stavneagervej 32, 8250 Egå

Tlf. 86 22 60 11. Fax. 86 22 06 21

salg@minatol.dk

Kontaktperson: Mads Øster



2. Fareidentifikation

3. Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

4. Førstehjælpsforanstaltninger

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Miljøministeriets bekendgørelse 

nr.  329/ 2002.

Ingen specifikke fareindikationer er registreret ved normal brug og opbevaring. 

Farlige indholdstoffer i henhold til EF direktiv 67/ 548:

1- 3%  branched alkyl alcohol

CAS: 68439-54-3

Xn, Xi: R22 - 41

Indånding: Søg frisk luft. Ved vedvarende ubehag kontakt læge

Hudkontakt: Vask med store mængder sæbe og vand

Øjenkontakt: Vask straks med rigeligt vand i mindst 10 minutter

5. Brandbekæmpelse

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

7. Håndtering og opbevaring

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Miljøministeriets bekendgørelse 

nr.  329/ 2002.

Ingen specifikke fareindikationer er registreret ved normal brug og opbevaring. 

Farlige indholdstoffer i henhold til EF direktiv 67/ 548:

1- 3%  branched alkyl alcohol

CAS: 68439-54-3

Xn, Xi: R22 - 41

Indånding: Søg frisk luft. Ved vedvarende ubehag kontakt læge

Hudkontakt: Vask med store mængder sæbe og vand

Øjenkontakt: Vask straks med rigeligt vand i mindst 10 minutter

Brand bekæmpes med vand, co2, skum eller pulver.  

Beskyttelsesdragt og åndedrætsværn bør anvendes

Ved udslip til det ydre miljø kontaktes relevante myndigheder. 

Større mængde spild tildækkes med sand eller andet absorberingsmateriale. 

Sørg for god ventilation. Se pkt. 8

Hvis hudkontakt ikke kan undgåes skal der benyttes handsker.  Opbevares i lukket 

originalemballage.  Undgå temperaturer over 38 grader



8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

9. Fysiske - kemiske egenskaber

10. Stabilitet og reaktivitet 

11. Toksikologiske oplysninger

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-vejledning C.0.1 :

- Ingen

Produktet er klassificeret som ikke farligt. 

Følgende værnemidler anbefales hvis nødvendigt:

Øjenværn: Evt. briller

Udsseende: Gel block

Duft: Ocean

ph: 7.0 +- 2.0

Stabil under normale omstændigheder

Ingen toksikologiske data på indholdsstoffer forefindes.  

Produktet indeholder ikke toksikologiske relevante indholdsstoffer. 

12. Miljøoplysninger

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-vejledning C.0.1 :

- Ingen

Produktet er klassificeret som ikke farligt. 

Følgende værnemidler anbefales hvis nødvendigt:

Øjenværn: Evt. briller

Udsseende: Gel block

Duft: Ocean

ph: 7.0 +- 2.0

Stabil under normale omstændigheder

Ingen toksikologiske data på indholdsstoffer forefindes.  

Produktet indeholder ikke toksikologiske relevante indholdsstoffer. 

God arbejdspraktis skal efterleves så produket ikke kommer i kontakt med det ydre miljø.

Indholdsstoffer med farlighed for miljøet:

0,1 % - 0,25%: 4 TERT -Butylcyclohexyl acetate. CAS 32210-23-4

0,1% - 0,25% : Cyclohexyloxy 2- butanol

CAS: 139504-68-0, N.67/548/CEE: 603-154-00-2. EC: 412-300-2

R51/53 : Giftig for organismer der lever i vandmiljøet: kan forårsage uønskede lantidsvirkninger i 

vandmiljøet. 

Produktet er klassificeret som husholdsningsaffald.  Bortskaffes efter kommunes anvisninger



14. Transportoplysninger

15. Oplysninger om regulering

16. Andre oplysninger

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods ved transport

Minatol ApS har i henhold til følgende lovgivning vurderet produktet ikke skal klassificeres efter 

Miljøministeriets bekendgørelse om klassificering og mærkning mv. 

67/548 EEC, 2000/39/EC, EC  regulering no. 1907/2006 ( REACH) 

S-sætninger:

Tekst for R-sætninger nævt i punkt 3:

R22: Farlig ved indtagelse

R41: Risiko for alvorlig øjenskade


