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Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: FLAMMABLE AIR DUSTER

Lagernummer: KF04499

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

Anvendelse af produktet: Aerosol 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Nødtelefon

Tel (i nødstilfælde): Tyskland: Intoxications Information Center; +49 761 19240

Danmark: Clinic of Occupational Medicine: +45 35 316060

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP): * Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Vigtigste bivirkninger: Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

2.2. Mærkningselementer

Mærkningselementer:  

Faresætninger: H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Farepiktogrammer: GHS02: Flamme

Signalord: Fare

Sikkerhedssætninger: P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 

antændelseskilder. Rygning forbudt.

[forts...]
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P211: Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412: Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 

°F.

2.3. Andre farer

Andre farer: In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable 

mixtures may develop. The aerosol may explode due to the internal pressure generated 

when exposed to temperatures exceeding 50C/122F. 

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Ikke-klassificere stoffer:

CARBONHYDRIDER, C3-4-RIGE, RÅOLIEDESTILLAT

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent

270-990-9 68512-91-4   - Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 >50%

Indeholder: Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas: Note K: The classification 

as a carcinogon or mutagen need not apply if ot can be shown that the substance 

contains less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS 203-450-8)

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Søg læge. 

Øjenkontakt: Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of troubles or 

persistent symptoms, consult an ophthalmologist. 

Indtagelse: If swallowed, immediately drink: Water. Never give anything by mouth to unconscious 

person or a person with cramps. Do not induce vomiting. Caution if victim vomits: Risk of 

aspiration! 

Indånding: Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Søg læge. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Øjenkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Indtagelse: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Indånding: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Forskudte/øjeblikkelige virkninger: Based on available data, the classification criteria are not met. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Øjeblikkelig / særbehandling: Treat symptomatically. 

[forts...]

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og / eller gennem brug kan der udvikle eksplosive / 

meget brandfarlige blandinger. Aerosolen kan eksplodere på grund af det indre tryk, der 

genereres, når det udsættes for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F.

Skyl straks omhyggeligt og grundigt med øje-bad eller vand. I tilfælde af problemer eller 

vedvarende symptomer, skal du kontakte en øjenlæge.

Ved indtagelse skal du straks drikke: Vand. Giv aldrig noget ved munden til en bevidstløs person 

eller en person med kramper. Fremkald ikke opkast. Forsigtig, hvis offeret kaster op: 

Risiko for aspiration!  Behandle symptomatisk.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

Behandle symptomatisk.

KULBRINTER, C3-C4-RIG, PETROLEUM DESTILLAT

Brandfarlig gas 1: H220; Komprimeret gas: H280

KULBRINTER, C3-C4-RIG, PETROLEUM DESTILLAT, Petroleumgas: Note K: Stoffet skal ikke 

klassificeres som kræftfremkaldende eller mutagent, som kan påvises, at det indeholder mindre 

end 0,1 % vægtprocent 1,3-butadien. (EINECS) 203-450-8)
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Punkt 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler: Egnet brandslukningsapparat skal bruges på den omgivende brand. Kuldioxid. Tørt 

kemisk pulver. Foam Unsuitable extingguishing media: High power water jet. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farer ved udsættelse: Fremkalder en eksplosiv blanding af luft og damp. Contains gas under pressure; may 

explode if heated. Udsender giftig røg bestående af kuldioxid / kulilte ved forbrænding. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvisninger for brandmandskab: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt 

med hud og øjne. 

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Individuelle forholdsregler: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljobeskyttelsesforanstaltn: Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Eliminate leaks immediately. Prevent spreading 

over great surfaces ( e.g. by damming or installing oil booms). Explosion hazard. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rensning: Absorberes i tør jord eller tørt sand. Treat the assimilated material according to the 

section on waste disposal. Ventilate affected area. 

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter: Safe handling: see section 7 Se SDS, afsnit 8. 

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Behandling: Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Take precautionary measures against static 

discharges. Do not spray into flames or ignition sources. Due to danger of explosion, 

prevent leakage of vapours into cellars, flues and ditches. Rygning forbudt. Further 

information on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket. Må 

ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder. Må ikke opbevares i direkte sollys. 

Please note: aerosol directive (75/324/EEC). Do not store together with: Radioactive 

[forts...]

Skum. Uegnede slukningsmidler: Vandstråle med høj effekt.

Indeholder gas under tryk; kan eksplodere,

hvis det opvarmes.

Fjern alle antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af 

gas / dampe / damp / spray.

Undgå kontakt med hudøjet og tøj. Bær personligt beskyttelsesudstyr

Undgå spredning over store overflader (f.eks. Ved dæmning

eller installation af oliebomme). Fjern lækager med det samme. Eksplosionsfare.

bortskaffelse af affald.bortskaffelse af affald.Behandl det assimilerede materiale i henhold til afsnittet

om bortskaffelse af affald.

Sikker håndtering: se afsnit 7

Tag forholdsregler mod statisk udladning.

Sprøjt ikke i flammer eller antændelseskilder. På grund af eksplosionsfare skal du forhindre lækage

 af dampe i kældre, flues og grøfter.

Yderligere information om håndtering Opvarmning medfører stigning i trykket med risiko for sprængning.

Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Tag forholdsregler mod statisk udladning. Sprøjt ikke i 

flammer eller antændelseskilder. På grund af eksplosionsfare skal du forhindre lækage af dampe i 

kældre, flues og grøfter. Rygning forbudt.

Yderligere information om håndtering  Opvarmning medfører stigning i trykket med risiko for sprængning.
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substances. Infectious substances. Organic peroxides. Oxidizing solids. Oxidizing 

liquids. Pyrophoric liquids and solids. Flammable substances. substances or mixtures 

which, in contact with water emit flammable gases. Further information on storage 

contitions:

Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures over: 50°C 

Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.

Ensure adequate ventilation of storage area. 

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser: Observe technical data sheet. 

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering: Ingen data tilgængelige.

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ingen data tilgængelige.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler: Use only outdoor or in a well-ventilated area. 

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Respiratory protection required 

in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Åndedrætsværn med partikelfilter. Luftfilter type A: (EN141). Åndedrætsudstyr af 

kredsløbstypen skal være til rådighed i nødstilfælde. Only use breathing apparatus with 

CE-label including the four-digit identification number. 

Beskyttelse af hænder: Wear gloves for repeated or prolonged contact. Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

Suitable materail: (penetration time (maximum wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and 

store in well-aired place. 

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Chemical goggles (if splashing is possible). 

Hudbeskyttelse: Nospecial measures are necessary. 

Miljø: Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. 

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Aerosol 

Farve: characteristic 

Lugt: Karakteristisk lugt 

Opløselighed i vand: Ikke blandbar 

[forts...]

Bemærk: aerosoldirektiv (75/324 / EØF). Opbevares ikke sammen med: Radioaktive stoffer. Infektiøse stoffer. 

Organiske peroxider. Oxiderende faste stoffer. Oxiderende væsker. Pyroforiske væsker og 

faste stoffer. Brandfarlige stoffer. stoffer eller blandinger, der i kontakt med vand udsender brandfarlige 

gasser. Yderligere information om opbevaringskonkurrencer:

Anbefalet opbevaringstemperatur 10-30 ° C Opbevares ikke ved temperaturer over: 50 ° C. Forhold, 

der skal undgås: UV-stråling / sollys, varme, fugt.

Sørg for tilstrækkelig ventilation af lagerområdet.

Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.

Åndedrætsværn krævet i tilfælde af:

overskrider kritisk værdi

utilstrækkelig ventilation.

Brug kun åndedrætsapparater med CE-mærke inklusive det firecifrede identifikationsnummer

Bær handsker til gentagen eller langvarig kontakt. Træk over handsker af gummi. DIN EN 374

Egnet materail: (gennemtrængningstid (maksimal slidperiode):> = 8h):

Butylgummi (0,5 mm)

FKM (fluororber) (0,4 mm)

I tilfælde af genudnyttelse, rengør handskerne, før du tager af og opbevarer på et godt luftet sted.

Kemiske beskyttelsesbriller (hvis der er mulighed for stænk).

Ingen særlige forholdsregler er nødvendige.

Lad ikke ukontrolleret lækage af produktet ud i miljøet.

egenskaber

Overhold det tekniske datablad.
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Viskositet: Not determined. 

Kogepunkt/-interval°C not determined Flammepunkt°C: not determined

Damptryk: not determined Relativ densitet: not determined

pH-værdi: not determined

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable 

mixtures may develop. 100% - Data concerning the Directive 1999/13/EC on the 

limitation of emissions of volatile organic compounds (VOC-RL). 

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Ingen data tilgængelige. 

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige følger: Farlige reaktioner vil ikke ske under normal transport eller opbevaring. Heating causes 

rise in pressure with risk of bursting. 

10.4. Forhold, der skal undgås

Betingelser, der skal undgås: Varme. Direkte sollys. Antændelseskilder. Fugtig luft. 

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Ingen data tilgængelige. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig røg bestående af kuldioxid / kulilte ved forbrænding. In use, may form 

flammable/explosive vapour-air mixture. 

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Giftighed:

Måde Art Test Værdi Enheder

VAPOURS RAT 4H LC50 20 mg/l

Symptomer / eksponeringsmåde

Hudkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Øjenkontakt: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt. 

Indtagelse: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Indånding: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Forskudte/øjeblikkelige virkninger: Based on available data, the classification criteria are not met. 

[forts...]

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Ikke bestemt

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og / eller gennem brug kan der udvikle eksplosive / meget 

brandfarlige blandinger. 100% - Data vedrørende direktiv 1999/13 / EF om begrænsning af 

emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC-RL).

Yderligere information om håndtering Opvarmning medfører stigning i trykket med risiko for sprængning.

Under brug kan danne brandfarlig / eksplosiv damp-luftblanding.

dampe mg/l

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt

Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
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Punkt 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ekogiftighed: Ingen data tilgængelige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale: Log Pow 2,8 

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen data tilgængelige. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige. 

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelsesformer: Waste disposal according of official state regulations. Cleaned containers may be 

recycled. 

Ved opvågning: Completely emptied packages can be recycled. 

EWC kode: 16 05 04

Emballagehåndtering: Completely emptied packages can be recycled. 15 01 10 Waste packaging: absorbents, 

wiping cloth, filter materials and protective clothing not otherwise specified: packaging 

(including separately collected municipal packaging waste) packaging containing 

residues of or contaminated by dangerous substance. Classified as hazardous waste. 

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller 

nationale affaldsbestemmelser. 

Punkt 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

UN-nr: UN1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Betegnelse på forsendelsen: Aerosols

 (AEROSOLS, FLAMMABLE)

14.3. Transportfareklasse(r)

Transportklasse: 2 (5f)

[forts...]

Bortskaffelse af affald i henhold til officielle statsforskrifter. 

Rensede containere kan genanvendes.

Helt tømte pakker kan genanvendes.

Helt tømte pakker kan genanvendes. 15 01 10 Affaldsemballage: absorbenter, aftørringsklud, 

filtermaterialer og beskyttelsesbeklædning, der ikke er specificeret på anden måde: emballering 

(inklusive separat indsamlet kommunalt emballageaffald) emballage, der indeholder rester af eller 

forurenet med farligt stof. Klassificeret som farligt affald.
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14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe: -

14.5. Miljøfarer

Farligt for miljøet: Nej Havforureningsemne: Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Tunnelkode: D

Transportkategori: 2

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Transport i løst mål: not applicable 

Punkt 15: Oplysninger om regulering

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

Særlige forordninger: 1999/13/EC (VOC): 100% COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 

amending Regulation (EC) No 1907/2006 of European Parliament and the Council of 18 

December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Autorisation an d Restriction of 

Chemicals (REACH). establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 

1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission 

Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission 

Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har udført en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen. 

Punkt 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger

Sætninger i afsnit 2 / 3: H220: Yderst brandfarlig gas.

H222: Yderst brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være 

altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, 

der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt. 

[sidste side]

ikke anvendelig

1999/13 / EF (VOC): 100% KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010 om 

ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 

om registrering, evaluering, godkendelse en d Begrænsning af kemikalier (REACH). om oprettelse 

af et europæisk kemisk agentur om ændring af direktiv 1999/45 / EF og om 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, inklusive ændringer.


