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Sikkerhedsdatablad

AMBI PUR FRESH UP YELLOW CITRUS
1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer: 2035304
Udarbejdelsesdato: 31-10-2008
Udarbejdet den: 31-10-2008 / MB
Erstatter den: 13-02-2007

Anvendelse: Luftfrisker

Leverandør:
a/s blumøller
Petersmindevej 30  
5000 Odense 
Tlf.: +45 63141100  Fax: +45 63141257  
Nødtelefonnr.: 63141234
Kontaktperson: Charlotte Gøbel
E-mail: Charlotte.Gobel@saralee.com

2. Fareidentifikation
Meget brandfarlig. Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

Yderligere information 
Ingen særlig risiko ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note
200-578-6
304-454-3
216-133-4

Ethanol
Citrus terpenes
1-(5,67,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)et
han-1-one

F; R11
Xn;N; R10-38-50/53-65
Xn;N;R22-50/53

>30
1-5
<1

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft. 
Søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad. 

Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand.  Søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad. 

Hud
Vask huden med vand og sæbe.  Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad. 

Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser.  Søg læge og vis lægen dette 
sikkerhedsdatablad. 

Forbrænding
Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager 
behandlingen. 

5. Brandbekæmpelse
Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke 
antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk 
luft. 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. 
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Udarbejdet den: 31-10-2008/MB
Erstatter den:; Erstatter den:; Erstatter 
den: 13-02-2007

AMBI PUR FRESH UP YELLOW CITRUS

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 

Opbevaring
Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, 
foderstoffer, lægemidler o.lign. 

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug
Ved brug undgå at ryge, spise eller drikke.

Åndedrætsværn
Ikke påkrævet. 

Handsker og beskyttelsestøj
Ikke påkrævet. 

Øjenværn
Ikke påkrævet 

Grænseværdier
Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger
ethylalkohol 1000 ppm 1900 mg/m3 -

(At-Vejledning C.0.1, august 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder
 Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: væske
Lugt:   karakteristiskt

Flammepunkt: <20°C

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.  
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. 
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Udarbejdet den: 31-10-2008/MB
Erstatter den:; Erstatter den:; Erstatter 
den: 13-02-2007

AMBI PUR FRESH UP YELLOW CITRUS

11. Toksikologiske oplysninger
Akut
Indånding
Ingen 

Indtagelse
Produktet kan forårsage kvalme, mavekneb og diarré 

Hudkontakt
Virker irriterende på huden - kan medføre rødme. 

Øjenkontakt
Kan fremkalde irritation af øjet. 

Langtidsvirkninger 

12. Miljøoplysninger
Skadelig for organisner, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Produktet er ikke farligt affald. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation. 

14. Transportoplysninger
Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods. Ved vejtransport skal afsenderen, enten i 
transportdokumentet eller i en særskilt erklæring, attestere, at vejtransporten af det afleverede produkt er tilladt og at produktets tilstand, dets 
indre og eventuelt ydre emballage samt mærkningen er i overensstemmelse med forskrifterne i ADR.

ADR: UN 1170 ; ETHANOL (ETHYLALKOHOL) ; 3 ; II
IMDG: UN 1170 ; ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) ; 3 ; II

Klassificeringskode: F1  Fareseddel ADR: 3  Farenummer: 33
Flammepunkt: -°C  Fareseddel IMDG: 3  IMDG EmS.: F-E, S-D

Transport efter afsnit 1.1.3.6 (den undtagne mængde/frimængde): Faktor: Ingen. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: 0 kg.
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Udarbejdet den: 31-10-2008/MB
Erstatter den:; Erstatter den:; Erstatter 
den: 13-02-2007

AMBI PUR FRESH UP YELLOW CITRUS

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Meget brandfarlig

Faresymboler: F

R-sætninger
Meget brandfarlig.  (R11)
Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.  (R52/53) 

S-sætninger
Opbevares utilgængeligt for børn.  (S2)
Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).  (S23)
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.  (S46)
Må kun bruges på steder med god ventilation.  (S51) 

Anden mærkning

Anvendelsesbegrænsning
Ingen.

Krav om uddannelse
Ingen.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

16. Andre oplysninger
Anvendte kilder
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002. 

Øvrige oplysninger
Dækket af Miljøministeriets bekendtgørelse nr.329 af 16.maj 2002 om klassificering, emballering,mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer. 

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R10 Brandfarlig. 
R11 Meget brandfarlig. 
R22 Farlig ved indtagelse. 
R38 Irriterer huden. 
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. 

Der er foretaget ændringer i følgende punkter
Pkt. 9 og 15
blumøller A/S Petersmindevej 30, 5100 Odense C  (Udarbejdet i Toxido®)


