SIKKERHEDSDATABLAD

Quick Scent P1110 (Cotton/Blossom – Mango)
I.h.t. EU-REGULATIV 1907/2006 (REACH) og efterfølgende reguleringer.

(Leverandørbrugsanvisning)
Udstedelsesdato:

25-7-2019

Fremstillingsland:

U.S.A.

Revisions nr: 1: (29-1-2016)

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN:
Leverandør:

Prime Products ApS
Møllehaven 10
DK-4040 Jyllinge
+45 70 22 77 20
info@primeproducts.dk
www.primeproducts.dk

Anvendelse:

Lugt- & Duftfrisker til placering i toilet- og baderum, omklædningsrum,
urinaler, oplags- og depotrum, skralderum, skakter, mobile toiletvogne,
skurvogne, biler, lystbåde, campingvogne m.v.

2. FAREIDENTIFIKATION:
Generelt;
Produktet indeholder minimale mængder kemikalier som kan være skadelige for helbred og miljø, men i så små
kvantiteter, at der rent praktisk ikke forligger nogen reel risiko for helbred og miljø. Produktet er ikke klassificeret som
værende brandfarligt. Der henvises i øvrigt til anbefalingerne vist andetsteds i denne leverandørbrugsanvisning.
Klassifikation:

Advarsel:

PIKTOGRAM:
Akut tokisitet Oral 4
H-sætninger
H302: Farlig ved indtagelse
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

Hud sensitivitet: 1

P-sætninger
P102: Opbevares utilgængeligt for børn
P264: Vask hænderne grundigt efter brug
P280: Benyt relevante beskyttelseshandsker
P301+P310: Ved indtagelse. Kontakt læge/skadestue
P302+P352: Ved hudkontakt. Afvask grundigt med vand og sæbe.
P332+P313: Ved allergisk reaktion. Kontakt læge/skadestue
P501: Bortskaffelse. I mindre mængder, som husholdningsaffald,
alternativt indleveres restprodukter til genanvendelse via kommunal
godkendt indsamlingsplads/genbrugsplads……

3: SAMMENSÆTNING/INDHOLDSSTOFFER:
Generelt:
Produktet er en blød plastik enhed udformet som en duftspreder i varierende designs afhængig af brugsformål
(urinalmåtte, duft ophæng eller duft-refiler) Duftingredienser er indbagt i selve produktet og duften frigives over tid,
typisk 30 dage.
Udformning/design er baseret på duftvariant og farvevalg er relateret til den aktuelle duft.
Produktet er en kompleks sammensætning af ingredienser og er klassificeret som en mulig helbreds- og miljømæssig
risiko, eller det er omfattet af gældende grænseværdier for eksponering beskrevet i EU-direktiverne; 67/548/EU eller
1999/45/EU

Emne/Ingrediens
Duft emner

CAS. Nr.
N/A

EU-Nr.
N/A

Indhold %
20-40%

1

Ethylen-Acetate-Copolymer

24937-78-8

N/A

60-80%

4. FØRSTEHJÆLP
Generelt:
Ingen akutte helbredsrisici er kendte.
Indånding:
Fortæring:

Hud kontakt:
Øjenkontakt:

Ingen akutte reaktioner er kendte. Såfremt, en person skulle føle sig utilpas, flyt da
personen ud i frisk luft eller andet lokale med god ventilation.
Mulighed for eventuel fortæring er minimal bl.a. p.g.a. produktets form og størrelse.
Rent fysisk er det næsten umuligt at tygge eller synke produktet. Fjern eventuelle rester
fra mund og svælg og skyld grundigt efter med vand.
Vask grundigt med sæbe og vand.
Risikoen for øjenkontakt er i sig selv meget begrænset. Men skyl øjne grundigt med
vand eller godkendt øjenskyl væske.

I almindelighed og ved tvivl, kan man tage kontakt til læge eller skadestue såfremt symptomer ikke forsvinder, eller
hvis man er i tvivl.
5. BRANDBEKÆMPELSE
Risiko ved brand:
Slukningsmiddel:
Eksponeringsrisici:

Produktet er ikke klassificeret som brandfarligt.
Vælges efter hensyn til omgivende materiale.
Ved termisk dekomprimering eller brand kan der opstå og frigøres nedbrydningsemner
varierende fra simple kulbrinter til giftige/irriterende gasser inklusiv kuldioxid og kul
monoxide (CO)

Heldragt og åndedrætsudstyr skal benyttes ved brandbekæmpelse af ildløs i lukkede rum/lokaler.
6. FORHOLDSREGLER VED UHELD OG UDSLIP
Personel:
Opsamling af spild:

Der henvises til sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i sektion 7 og 8.
Opsamles bedst til tromler og behandles/håndteres som affald beskrevet i sektion 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING
Forebyggende foranstaltninger ved håndtering og oplagring:
Der forefindes ingen specielle hensyn i forbindelse med almindelig håndtering eller oplagring af produktet – Det
anbefales dog, at produktet opbevares i tørt og køligt rum og altid i originalemballage. Max temperatur: 30℃
8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Benyttelse af personlige værnemidler i h.t. EU-regulativ 89/686/EEC:
Der kræves ingen specielle krav til personlige værnemidler. Dog kan det anbefales, at
benytte neopren arbejdshandsker ved længere tids kontakt med produktet.
9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER
Generel information:
Form og konsistens:
Duft:
Farve:
Ph-værdi:
Smeltepunkt:
Opløselighed:

Thermo plastik i fast form – plastic clips, urinalmåtte, duft-refil (kuppel form) eller
duftvaffel med duft.
Varierende
Blå, rød, orange, gul eller grøn (afhængig af duftvariant)
Ej relevant / ikke oplyst
60℃ estimeret
Uopløselig i vand
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10: STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet:

Normalt stabil –
Danner CO ved brand.

11. TOXIKOLOGISKE OPLYSNINGER
Indånding:
Fortæring:
Hud kontakt:
Øjenkontakt:

Ej relevant.
Ikke sandsynligt.
Kan medføre ens rødmen.
Ikke relevant. Kan medføre irritation og rødmen.

12: MILJØOPLYSNINGER
Generelle anvisninger:
Ingen data m.h.t. selve produktet er tilgængelige.
Produktet anses ikke for at udgøre nogen kendt miljørisiko.
13: BORTSKAFFELSE
Destruktionsmetode:

Indleveres til destruktion i h.t. gældende lokale forskrifter. Plastikemner kan
genanvendes

Bortskaffelse af emballage:

Tom emballage og clips kan bortskaffes som almindeligt husholdnings affald, småt
brandbart eller pap til genanvendelse.

14. TRANSPORTINFORMATION
Lastvognstransport:
Jernbanetransport:
Søtransport:
Flytransport:

Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. ADR.
Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. RID.
Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. IMDG.
Ikke klassificeret som farligt gods i h.t. DGR-IATA.

UN-nr. Ej relevant

15:OPLYSNINGER OM REGULERING:
Mærkning efter EU-direktiver; Produktet er ikke klassificeret som farligt gods:
Signal ord;

Piktogram

ADVARSEL

Udråbstegn

H-sætninger
H302: Farlig ved fortæring
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

P-sætninger:
P102:Opbevares utilgængeligt for børn
P264: Vask hænderne grundigt efter kontakt
P280: Benyt relevante arbejdshandsker (neopren) eller lignede.
P301+P310: Hvis fortæret, kontakt læge eller skadestue
P302+P352:Ved hudkontakt. Afvask grundigt med vand og sæbe
P332+P313 Ved hudirritation og udslet, kontakt læge eller skadestue
P501: Produktet bortskaffes til godkendt modtageanlæg (genbrug)

16. ØVRIG INFORMATION
Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden og udgør ikke nogen garanti af produktegenskaber og
stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.
Produktet må ikke anvendes til andre formål end de der er beskrevet i sektion 1.

Revisionsdato: 25-7-2019
Status:

Godkendt.
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