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MATERIAL DATA SAFETY SHEET
SIKKERHEDS DATABLAD
Producer: Interlam ab
Product: Doftkulor CITRON
Date:   2005/10/01
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1. NAVNET PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Handelsbetegnelse :
DOFTKULOR CITRON

Produkt brug : 
Hagl som indeholder duft til støvsuger

Produsent:

Interlam ab
Stålkulegatan 7
212 28 Malmö
SWEDEN

Tlf. nr. : +46-40-186370
Fax. nr. : +46-40-18730
Mail: interlam@telia.com

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNIGNER OM BESTANDDELE

Kemisk identificering/formel : 
Solidt duftstof: duftstof indeholdt i polyetylen.

CAS nummer : 
Ikke anvendeligt, produktet er en blanding.

EINECS/ELINCS nummer : 
Ikke anvendeligt, produktet er en blanding.

Dette product er en komplex blanding af duft ingredienser, inkapsuleter i plastic, some blandt andet indeholder de
foelgende materialer, som presenterer en helbreds eller en miljoe risoko under meningen af Direktiv 67/548/EEC, eller har
en erhvervsmaessig

EINECS/ELINCS #  Ingridient/Ingridienser    Klassificering   Koncentration
Polymer   polyethylene for p35 formulas   ikke reguleret.   25-100%
277-143-2, 232-433-8  orange terpenes     Xn,R65   1-10%
209-578-0   terpinolene     N,R51/53 - Xn,R65  1-10%
201-550-6   diethyl phthalate    ikke reguleret.   1-10%

3. FARLIGE EGENSKABER

Generelt : 
- Sammensætning af duftstoffet, fast. Hvis stoffet ikke håndteres korrekt, kan det 
fremkalde lugt.
- Brændbart præparat.

Symbol for farligt stof : 
Ingen kræves.

Risikoanvisninger :
R52/53, Helbredsskadeligt for organismer, der lever i vandet, og kan forårsage
langvariger skader i vandmiljøet.

Miljø : 
Ved udslip kan stoffet forurene jord, grund- og overfladevand.

4. FORANSTALTNINGER VED FØRSTEHJÆLP

Indånding : 
Flyt personen fra det udsatte område til et område med frisk luft, og hold 
personen i
ro. Søg lægehjælp.

Eksponering af øjne : 
Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Kontakt læge, hvis symptomerne varer
ved.
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Eksponering af hud : 
Fjern den forurenede beklædning. Vask grundigt med vand (og sæbe). Kontakt
læge, hvis symptomerne varer ved.

4. FORANSTALTNINGER VED FØRSTEHJÆLP

Indtagelse : 
Skyl munden med vand, og søg lægehjælp.

Andet : 
Tag hensyn til risiko- og sikkerhedsanvisningerne (afsnit 15).

5. BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER

Brandslukningsmiddel : 
Kuldioxid, tørt kemisk pulver, skum. Anvend ikke en direkte vandstråle på
brændende materiale.

6. FORANSTALTNINGER VED UTILSIGTET UDSLIP

Sikkerhedsforanstaltninger for personen:
Undgå indånding og kontakt med hud eller øjne. Et lukket åndedrætsværn med
ilttilførsel anbefales ved større udslip.

Udslip : 
Henlagte antændingskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation eller luftudtag. 
Undgå overdreven indånding af dampe og støv. Opsaml det spildte produkt, og 
bortskaf det ifølge de lokale foreskrifter.

Miljømæssige sikkerhedsforanstaltninger
Hold adskildt fra afløb, overflade- og grundvand samt jord.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering : 
Håndter præparatet ifølge retningslinjerne for hygiejne ved produktion og 
industriel virksomhed, og sørg for hensigtsmæssig ventilation eller luftudtag og 
brug individuel beskyttelse some beskrevet i sektion 8.. Drik, spis eller ryg ikke 
i forbindelse medhåndtering. Sørg for en god personlig hygiejne.

Opbevaring : 
Opbevar stoffet/præparatet på et køligt, tørt og veludluftet sted, der er adskilt 
fra varmekilder og beskyttet mod lys i tætsluttende, originale beholdere. Undgå at
anvende beholdere af plastik eller af metal, der ikke er overfladebehandlet, og
beholdereaf en anden kvalitet end den oprindelige. Sørg for, at stoffet kommer
mindst muligt i kontakt med luften.

Beskyttelse mod brand : 
Hold stoffet/præparatet adskilt fra antændingkilder og åben ild.

8. BEGRÆNSNING AF EKSPONERINGEN/BESKYTTELSE AF PERSON

Beskyttelse mod antænding : 
Alenestaaende aande aperatur er anbefalet i de tilfaelde hvor indhalation af
koncentrerede fordampninger og stoev ikke kan undgaas. Udluft eller luftudtag på
stedet om nødvendigt.

Beskyttelse af øjnene : 
Anvendelse af beskyttelsesbriller anbefales.

Beskyttelse af hovedet : 
Undgå hudkontakt. Anvend hansker, der er modstandsdygtige over for kemiske
stoffer, når det er nødvendigt.
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Ingridient/Ingridienser herunder grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering:

CAS nummer   Ingridient/Ingridienser   OEL   STEL   Land (ISO 3166-1)
84-66-2   diethyl phthalate   5.0 mg/m3  15.0 mg/m3  PL
84-66-2   diethyl phthalate   3.0 mg/m3  N.AP.   DE, DK, NO, SI
84-66-2   diethyl phthalate   5.0 mg/m3  N.AP.   BE, CH, ES, FR, PT
84-66-2   diethyl phthalate   5.0 mg/m3  10.0 mg/m3  FI, GB, IE
84-66-2   diethyl phthalate   3.0 mg/m3  5.0 mg/m3  AT, EE, LT, SE
00-01-1   polyethylene for p35 formulas  100.0 mg/m3  N.AP.   LT
00-01-1   polyethylene for p35 formulas  11500.0 mg/m3 N.AP.  CH
00-01-1   polyethylene for p35 formulas  330.0 mg/m3  1200.0 mg/m3  NL, SE

9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

Udseende : 
hagl

Lugt : 
citron

Farve : 
gul

pH-værdi : 
ikke anvendelig.

viskositet : 
ikke anvendelig.

frysepunkt : 
ikke fastsat.

kogepunkt : 
ikke anvendelig.

smeltepunkt : 
ikke anvendelig.

brændpunkt : 
ikke anvendelig.

selvantændende : 
ikke fastsat.

eksplosive egenskaber : 
ingen forventes.

Oxidationsegenskaber : 
ingen forventede.

damptryk (kPa) : 
ikke anvendelig.

densitet 20 °C (kg/l) : 
ikke fastsat.

Opløselighed i vand : 
ikke fastsat.

Opløselighed i etanol : 
oppløselig.

delingskoefficient. : 
ikke fastsat.

referenceindeks (20 °C) : 
ikke fastsat.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet :
Udgør ingen større risiko for reaktivitet i sig selv eller ved kontakt med vand.
Undgå kontakt med stærke syrer, alkaliske eller oxiderende stoffer.

Nedbrydning : 
Ved forbrænding kan der opstå kuldioxid og uidentificerede organiske forbindelser.



Interlam ab   Tel. +46-40-186370     Material safety data sheet
Stålkulegatan 7   Fax. +46-40-187308     Issued: 2005-10-01
212 28 Malmö, SWEDEN  Mail interlam@telia.com

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

På grundlag af ingredienserne i dette duftstof og disses koncentrationer klassificeres dette produkt ifølge den antagne
metode for EEG-direktivet 99/45/EC som:

ikke reguleret for særlige helbredsmæssige farer.
Indeholder :

-

12. ØKOLOGISK INFORMATION

På grundlag af ingredienserne i dette duftstof og disses koncentrationer klassificeres dette produkt ifølge den antagne
metode for EEG-direktivet 99/45/EC som:

skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

13. HÅNDTERING AF AFFALD

Skal bortskaffes ifølge de lokale foreskrifter for renovation. Undgå at hælde stoffet ud i afløbssystemet og naturen.

14. OPLYSNINGER OM TRANSPORT

ikke reguleret.

15. GÆLDENDE FORESKRIFTER

Klassificering af emballage/mærkning : 
EU-direktiv 99/45/EF

Symbol for farligt stof : 
Ingen kræves.

Risikoanvisninger : 
R52/53, Helbredsskadeligt for organismer, der lever i vandet, og kan forårsage
langvariger skader i vandmiljøet.

S-anvisninger : 
intet kræves

Indeholder :
-

WGK klasse : 
2

16. ANDEN INFORMATION

Ifølge for EEG-direktivet 2001/58/EC plysningerne på dette sikkerhedsblad er baseret på egenskaberne for det materiale,
der var kendt af Interlam ab på det tidspunkt, hvor databladet blev udgivet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at give oplysninger
om helbreds - og sikkerhedsmæssige vurderinger af materialet og de forhold, materialet skal indpakkes, opbevares og
anvendes under på arbejdspladsen. Interlam ab har intet ansvar for disse sikkerhedsvurderinger. Dette dokument har ikke til formål 
at blive brugt som kvalitetssikring.


