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SIKKERHEDSDATABLAD 
 

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

 1.1. Produktidentifikator 
 

  Handelsnavn 
   A - Tox + 
  Produkt nr. 
   - 
  REACH registreringsnummer 
   Ikke anvendelig  
 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes  
 

  Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen 
   Biocid 

Træbeskyttelsesmiddel 
  Anvendelser der frarådes  
   - 
   Den fulde ordlyd af evt. nævnte identificerede anvendelseskategorier findes i punkt 16. 

 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
 

  Firmanavn og adresse 
   Tanaco 

Glentevej 11 
DK- 6705 Esbjerg Ø 
Denmark 
Tlf.: +45 75144800 
www.tanaco.com 
tanaco@pelsis.com  

  Kontaktperson 
    
  E-mail 
    
  SDS udarbejdet den 
   15-05-2019 
  SDS Version 
   1.0 
 1.4. Nødtelefon 
   Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).  

Se punkt 4 om førstehjælpsforanstaltninger. 
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

 

 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

   
Eye Irrit. 2; H319 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 

   Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 2.2. 

 2.2. Mærkningselementer 
 

  Farepiktogram 
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  Signalord 
   Advarsel  
  Risiko m.v. 

   
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. (H410)  
 

  Sikkerhed 

  

 
 

Generelt Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101).  
Opbevares utilgængeligt for børn. (P102).  
Læs etiketten før brug. (P103).  

  
Forebyggelse Vask hænder/eksponeret hud grundigt efter brug. (P264).  

Undgå udledning til miljøet. (P273).  
Bær øjenbeskyttelse. (P280).  

  

Reaktion Udslip opsamles. (P391).  
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. (P337+P313).  
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
(P305+P351+P338).  

  Opbevaring - 
  Bortskaffelse Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501).  
  

 

  Oplysningspligtige indholdsstoffer 
   Ikke anvendelig 
 2.3. Andre farer 
   Ikke anvendelig 
  Anden mærkning 

   
Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) 
med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. 
Kan udløse allergisk reaktion. 

  Andet 
   - 
  VOC 
   Ikke anvendelig 
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger 

  

 
NAVN:     cypermethrin 
IDENTIFIKATIONSNUMRE:   CAS-nr: 52315-07-8 EF-nr: 936-368-2  
INDHOLD:    0,1% 
CLP KLASSIFICERING:   Acute Tox. 4, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1  
    H301, H317, H332, H373, H400, H410 (M-acute = 1) (M-chronic = 1) 
 

  
(*) Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16.  Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige. 
  

 Andre oplysninger 

   

 
ATEmix(dermal) > 2000 
ATEmix(oral) > 2000 
N chronic (CAT 3) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10^CATi) = 4,8 - 7,2 
N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 0,48 - 0,72 
 

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
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 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
 

  Generelt 

   

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan 
rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. 
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv 
aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. 

  Indånding 
   Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. 
  Hudkontakt 

   
Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand 
og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. 

  Øjenkontakt 

   
Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører 
og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges 
lægehjælp. 

  Indtagelse 

    

Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående 
læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, 
medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og 
halsen. 

  Forbrænding 
   Ikke anvendelig 
 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

   

Produktet indeholder stoffer som kan udløse en allergisk reaktion, hos allerede sensibiliserede personer. 
Irritative virkninger:  Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved 
indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for 
optag af skadelige stoffer som fx allergener. 

 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
   VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg omgående lægehjælp. 
  Oplysning til lægen 
   Medbring dette sikkerhedsdatablad. 
 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

 5.1. Slukningsmidler 
   Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. 

Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. 
 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
   Ingen særlige 
 5.3. Anvisninger for brandmandskab 
   Ingen særlige krav. 
 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

  6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
   Ingen særlige krav.  
  6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

   
Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. 
Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). 
Vandforurenende materiale. Kan være skadeligt for miljøet ved udslip i store mængder. Udslip opsamles. 

  6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
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Lille udslip: Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd 
med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløseligt i vand, absorber med et ikke 
brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. 
Stor udslip: Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. 
Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild 
ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med 
ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og 
bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. 
Forurenet opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt. 

  6.4. Henvisning til andre punkter 

   
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige 
værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.  

 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

   

Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i 
områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. 
Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og 
beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud 
og beklædning. Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Undgå udledning til miljøet. Se særlig 
vejledning/ leverandørbrugsanvisning. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er 
fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Tomme beholdere 
fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen. 
 
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og 
forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og 
beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om 
hygiejneforanstaltninger. 

  7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

   

Opbevares ved følgende temperaturer: 5 til 35°C (41 til 95°F). Opbevares i overensstemmelse med lokale 
regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, 
væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og 
forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at 
forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå 
miljøforurening. Se afsnit 10 for uforlignelige materialer inden håndtering eller brug. 

  Lagertemperatur 

   5 - 35°C 

  7.3. Særlige anvendelser 

   Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2. 

 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

 8.1. Kontrolparametre 
 

  Grænseværdier 

   Ingen indgående stoffer er listet på den danske grænseværdiliste. 

  DNEL / PNEC 
   Ingen data  

 8.2. Eksponeringskontrol 

   
God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne 
urenheder. 

  Generelle forholdsregler 
   Udvis alm. arbejdshygiejne. 
  Eksponeringsscenarier 

   
Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier 
efterkommes. 

  Eksponeringsgrænse 
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   Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet. 
  Tekniske tiltag 
   Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv. 
  Hygiejniske foranstaltninger 

   

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges 
eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne 
beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at 
øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed. 

  Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

   
Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav 
for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske 
modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer. 

 Personligt værneudstyr 

   

 
  Generelt 

   
Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter 
(Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993), skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se 
evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. Anvend kun CE mærket værneudstyr.  

  Luftvejene 

   

Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet 
og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der 
overskrider den tilladte grænseværdi, skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn. Brug en 
korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en 
risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Brug en respirator i overensstemmelse med EN140. 
Filtertype: filter mod dampe fra organiske opløsningsmidler (filtertype A) og partikler P3 

  Hud og krop 

   

Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de 
involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. 
Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som 
skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af 
en specialist før håndtering af dette produkt. 

  Hænder 

   

Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, 
uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at 
det er nødvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes beskyttende egenskaber stadig er bevaret, 
under hensyntagen til de af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemærkes, at 
gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan være forskellig for forskellige 
handskeproducenter. I tilfælde af blandinger bestående af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid 
ikke estimeres nøjagtigt. Ved langvarig eller hyppig gentagen kontakt anbefales en handske med 
Beskyttelsesklasse 6 (gennembrydningstid på mere end 480 minutter i henhold til EN 374). Ved kortere 
kontakt anbefales en handske med Beskyttelsesklasse 2 eller højere (gennembrydningstid på mere end 30 
minutter i henhold til EN 374). Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst 
egnede udefra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette produkt. 
 
Handsker: nitrilgummi, butylgummi, PVC, Viton® 

  Øjne 
   Beskyttelsesbriller mod kemikaliesprøjt. Anvend øjenværn i overensstemmelse med EN 166.  
 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 

 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 Fysisk tilstand Flydende   
 Farve Råhvid   
 Lugt Karakteristisk   
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 Lugttærskel (ppm) Ingen data tilgængelige   
 pH 7   
 Viskositet (40°C) <0,14 cm²/s   
 Massefylde (g/cm³) 1   
  Tilstandsændring og dampe 
 Smeltepunkt (°C) 0°C   
 Kogepunkt (°C) >37,78°C   
 Damptryk (20°C) 3,2 kPa   
 Dekomponeringstemperatur (°C) Ingen data tilgængelige   
 Fordampningshastighed (n-butylacetat = 100) Ingen data tilgængelige   
  Data for brand- og eksplosionsfare 
 Flammepunkt (°C) Ingen data tilgængelige   
 Antændelighed (°C) Ingen data tilgængelige   
 Selvantændelighed (°C) Ingen data tilgængelige   
 Eksplosionsgrænser (% v/v) Ingen data tilgængelige   
 Eksplosive egenskaber Ingen data tilgængelige   
  Opløselighed 
 Opløselighed i vand Opløselig   
 n-octanol/vand koefficient Ingen data tilgængelige   
 9.2. Andre oplysninger 
 Opløselighed i fedt (g/L) Ingen data tilgængelige   
     
 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet  
 

  10.1. Reaktivitet 
   Ingen data  
  10.2. Kemisk stabilitet 
   Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".  
  10.3. Risiko for farlige reaktioner 
   Ingen særlige  
  10.4. Forhold, der skal undgås 
   Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles.  
  10.5. Materialer, der skal undgås 
   Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler  
  10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
   Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1.  
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

  11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
 

  Akut toksicitet 

   Substans: cypermethrin 
Art: Kanin 
Test: LD50 
Eksponeringsvej: Dermalt 
Resultat: 2460 mg/kg 
 
Substans: cypermethrin 
Art: Rotte 
Test: LD50 
Eksponeringsvej: Oral 
Resultat: 57500 µg/kg 
 
Substans: cypermethrin 
Art: Rotte 
Test: LC50 
Eksponeringsvej: Inhalation 
Resultat: 2,5 g/m3 

  Hudætsning/-irritation 
   Der foreligger ingen data om selve blandingen. 
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  Alvorlig øjenskade/øjenirritation 
   Der foreligger ingen data om selve blandingen. 
  Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering 
   Der foreligger ingen data om selve blandingen. 
  Kimcellemutagenicitet 
   Ingen data tilgængelige  
  Kræftfremkaldende egenskaber 
   Ingen data tilgængelige  
  Reproduktionstoksicitet 
   Ingen data tilgængelige  
  Enkel STOT-eksponering 
   Ingen data tilgængelige  
  Gentagne STOT-eksponeringer 
   Ingen data tilgængelige  
  Aspirationsfare 
   Ingen data tilgængelige  
  Langtidsvirkninger 
   Ingen data tilgængelige 

 
Der foreligger ingen data om selve blandingen. Blandingen er tilgået ved at følge den konventionelle 
metode ifølge CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008, og er klassificeret for toksikologiske egenskaber. Se 
Afsnit 2 og 3 for nærmere oplysninger. 
 
Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre 
alvorlige sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader 
på nyrerne, leveren og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, 
træthed, muskelsvækkelse, sløvhed og i ekstreme tilfælde bevidstløshed. 
Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor. 
Gentagen eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage fjernelse af naturligt fedt fra huden og 
medføre ikke-allergisk kontakteksem og optagelse gennem huden. 
Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader. 
Indtagelse kan medføre kvalme, diarre og opkast. 
Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter 
efter kort eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt. 
 
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding 
(3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]. Kan udløse allergisk reaktion. 

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

 12.1. Toksicitet 

   

Substans: cypermethrin 
Art: Dafnier 
Test: EC50 
Varighed: 48h 
Resultat: 0,00015 mg/l 
 
Substans: cypermethrin 
Art: Alger 
Test: IC50 
Varighed: 72h 
Resultat: >0,1 mg/l 
 
Substans: cypermethrin 
Art: Fisk 
Test: LC50 
Varighed: 96h 
Resultat: 0,00069 mg/l 

  12.2. Persistens og nedbrydelighed 

   Substans Nedbrydelighed i vandmiljøet Test Resultat 
   Ingen data tilgængelige     

  12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
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   Substans Potentiel bioakkumulerbar LogPow BCF 

   
cypermethrin 
 

 
 

6,3 
 

Ingen data  
 

  12.4. Mobilitet i jord 

   Ingen data tilgængelige. 
  12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

   Ikke relevant. 
  12.6. Andre negative virkninger 

   
Produktet indeholder økotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.  
Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe 
nedbrydelighed.  

 

PUNKT 13: Bortskaffelse 
 

  13.1. Metoder til affaldsbehandling 
   Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.  

 
Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. 
Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i 
lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders 
eventuelle krav. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt 
affaldsordning. 
Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i overensstemmelse med alle 
kompetente myndighedskrav. 

  Affald   
   EAK-kode Kemikalieaffaldsgruppe: 
   08 01 11* Kemikalieaffaldsgruppe: T 
  Særlig mærkning 
   - 
  Forurenet emballage 
   Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.  

 
Beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, 
som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan 
indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt 
med jord, vandveje, afløb og kloakker. 

 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

 14.1 – 14.4 
 Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.  
  ADR/RID 

   14.1. UN-nummer 3082 

   14.2. UN-
forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name) 

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. 

   14.3. Transportfareklasse(r) 9 

   14.4. Emballagegruppe III 

   Bemærkninger cypermethrin cis/trans +/-40/60 

   Tunnelkode - 
 

  IMDG 

   UN-no. 3082 

   Proper Shipping Name Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 

   Class 9 

   PG* III 

   EmS - 

   MP** yes 

   Hazardous constituent cypermethrin cis/trans +/-40/60 
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  IATA/ICAO  

   UN-no. 3082 

   Proper Shipping Name Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. 

   Class 9 

   PG* III 

     
 

 Yderligere oplysninger  
ADR/RID: Dette produkt betegnes ikke som en farlig vare, når det transporteres i størrelser af ≤5 l eller ≤5 kg, 
forudsat at emballagen imødekommer følgende bestemmelser af 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1. 1.8. 
ADN: Dette produkt betegnes ikke som en farlig vare, når det transporteres i størrelser af ≤5 l eller ≤5 kg, 
forudsat at emballagen imødekommer følgende bestemmelser af 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1. 1.8.  
IMDG: Dette produkt betegnes ikke som en farlig vare, når det transporteres i størrelser af ≤5 l eller ≤5 kg, 
forudsat at emballagen imødekommer følgende bestemmelser af 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8. 
IATA: Dette produkt betegnes ikke som en farlig vare, når det transporteres i størrelser af ≤5 l eller ≤5 kg, 
forudsat at emballagen imødekommer følgende bestemmelser af 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 og 5.0.2.8. 
 
14.5. Miljøfarer 

   Produktet indeholder stoffer som kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet pga. deres ringe 
nedbrydelighed.  

 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

   Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede beholdere. 
Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld. 

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

   Ingen data  
  

(*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
 

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

 

  Anvendelsesbegrænsninger 
   Gravide og ammende må ikke udsættes for påvirkninger fra produktet. Risikoen og muligheden for tekniske 

foranstaltninger eller indretning af arbejdsstedet til imødegåelse af sådanne påvirkninger skal derfor 
vurderes. 

  Krav om særlig uddannelse 
   - 
  Andet 
   MAL kode, Kodenummer (1993): 00-1. $MAL kode, Kodenummer (1993): 00-1.  
    
  Seveso 
   Seveso III Part 1: E1 
  Kilder 

   

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på 
markedet og anvendelse af biocidholdige produkter. 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre med senere 
ændringer. 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (CLP). 
EU forordningen 1907/2006 (REACH) med tilpasninger. 
SEVESO (III) 

  15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
   Nej  
3036384445, 6.4.0.8 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
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  Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i punkt 3 

   

H301 - Giftig ved indtagelse. 
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H332 - Farlig ved indånding. 
H373 - Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤. 
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer. 
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. 

  Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1 
   - 
  Andre mærkningselementer 
   Ikke anvendelig 
  Andet 

   

Ved klassificeringen af blandingen i henhold til forordningen (EF) nr. 1272/2008, er vurderingerne baseret 
på følgende: 
Klassificeringen af blandingen for sundhedsfarer er baseret på beregningsmetoderne i CLP. 
Klassificeringen af blandingen for miljøfare er baseret på beregningsmetoderne i CLP. 
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den nævnte 
information kan ikke bruges som produktspecifikation. 

   
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i punkt 1 og er ikke nødvendigvis 
gældende ved brug sammen med andre produkter. 

   
Ændringer i forhold til sidste væsentlige revision (første ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette 
sikkerhedsdatablad er markeret med en blå trekant. 

  Sikkerhedsdatabladet er valideret af 
    
  Dato for sidste væsentlige ændring (Første ciffer i SDS version) 
   - 
  Dato for sidste mindre ændring (Sidste ciffer i SDS version) 
   - 
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