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

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Produktnavn : Edialux For Bug Plus
Dansk produktregistreringsnummer : BPR Reg.nr. 179-249
Produkttype : Aerosol
Forstøver : Aerosol

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser
Anvendelse af stoffet/blandingen : PT 18 insektmiddel mod væggelus

1.2.2. Anvendelser der frarådes
Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.4. Nødtelefon

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning
Danmark Giftlinjen

Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

+45 82 12 12 12

Danmark Giftlinjen
Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

+45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til Forordning (EU) 2015/830 (Bilag II 
til REACH)

Aerosol, kategori 1 H222;H229 
Hudætsning/hudirritation, kategori 2 H315 
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, narkose H336 
Aspirationsfare, kategori 1 H304 
Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 2 H411 
H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS09
Signalord (CLP) : Fare

Tanaco (Trading as Pelsis Denmark)
Gentevej 11
6705 Esbjerg - Denmark
T +4575144800 - F +4575143184
tanaco@tanaco.dk - www.tanaco.dk

mailto:tanaco@tanaco.dk
www.tanaco.dk
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Farlige indholdsstoffer : Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske
Faresætninger (CLP) : H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H315 - Forårsager hudirritation.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger (CLP) : P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, åben ild, gnister. Rygning forbudt.
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 en temperatur, som overstiger 50 
°C.
P264 - Vask hænder grundigt efter brug.
P261 - Undgå indånding af spray.
P273 - Undgå udledning til miljøet.
P403+P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P280 - Bær beskyttelseshandsker.

UFI : TUMU-GE06-110U-TD6Q

Skandinaviske lande regulering
Danmark
Dansk produktregistreringsnummer : BPR Reg.nr. 179-249

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP]

Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske (EC-nummer) 927-510-4
(REACH-nr) 01-2119475515-33

> 45 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

propan (CAS nr) 74-98-6
(EC-nummer) 200-827-9
(EC Index nummer) 601-003-00-5
(REACH-nr) 01-2119486944-21

4 – 25 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

butan (CAS nr) 106-97-8
(EC-nummer) 203-448-7
(EC Index nummer) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119474691-32

4 – 25 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas

isobutan (CAS nr) 75-28-5
(EC-nummer) 200-857-2
(EC Index nummer) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119485395-27

4 – 25 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

Synthetic amorphous silicon dioxide (nano) (CAS nr) 112926-00-8
(EC-nummer) 231-545-4
(REACH-nr) 01-2119379499-16

1,5 Ikke klassificeret

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding : Bring den tilskadekomne ud i frisk luft, på et roligt sted, i halvt liggende stilling, giv om 
nødvendigt kunstigt åndedræt og tilkald omgående læge.

Førstehjælp efter hudkontakt : Fjern forurenet tøj og vask huden grundigt med sæbe og vand. Kontakt straks en læge. Vis 
etiketten, emballagen eller indlægssedlen.

Førstehjælp efter øjenkontakt : Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 10 minutter. Søg 
øjenlægen ved vedvarende irritation.

Førstehjælp efter indtagelse : Ikke relevant.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Kan forårsage irritation af huden.
Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Ingen ved normal brug.
Symptomer/virkninger efter indtagelse : Forventes ikke at udgøre nogen væsentlig fare under forventede normale brugsbetingelser.

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

I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Pulver. Skum. Vandspray. Carbondioxid (kuldioxid).
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Yderst brandfarlig aerosol.
Eksplosionsfare : Ved opvarmning kan trykket stige i hermetisk lukkede beholdere eller tanke.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare. Undgå, at slukningsvæsker 
forurener miljøet.

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Undgå indånding af gas/ røg/ dampe. Fjern eventuelt brandfare. Undgå indånding af 
aerosol-tåger. Se kapitel 7/8.

6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr : Undgå indånding af aerosol-tåger. Må kun bruges på steder med god ventilation.
Nødprocedurer : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

6.1.2. For indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr : Ved utilstrækkelig ventilation: brug åndedrætsværn.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Opsug spild med inaktive faste stoffersom f.eks. ler eller diatoméjord så hurtigt som muligt.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Rengøres fortrinsvis med rengøringsmiddel - Undgå at bruge opløsningsmidler.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges.
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Spray ikke mod åben ild eller andre 
antændelseskilder. Må kun bruges på steder med god ventilation. Adgang forbudt for 
uvedkommende.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, 
drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Opbevares i originalemballagen. Opbevares 
på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Holdes væk fra åben ild, 
varme overflader og antændingskilder.

Maksimal opbevaringstid : 24 måneder
Lagertemperatur : < 40 °C
Opbevaringssted : Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyt mod varme.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen tilgængelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Sørg for passende ventilation. Rygning forbudt.

Beskyttelse af hænder:

Kemikaliebestandige handsker (ifølge standarden NF EN 374 eller tilsvarende)

Beskyttelse af krop og hud:

Undgå kontakt med huden

Åndedrætsbeskyttelse:

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. (FFP2). Undgå indånding af aerosol-tåger. Undgå indånding af støv

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:
Undgå udledning til miljøet.
Andre oplysninger:
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : Aerosol.
Udseende : Aerosol.
Farve : Off-white (grålighvid).
Lugt : Ingen tilgængelige data
Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data
pH : Ingen tilgængelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data
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Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data
Frysepunkt : Ingen tilgængelige data
Kogepunkt : Ingen tilgængelige data
Flammepunkt : < 21 °C
Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data
Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data
Damptryk : Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data
Opløselighed : Ingen tilgængelige data
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) : Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk : 0,5 mm²/s
Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data
Eksplosive egenskaber : Produktet er ikke eksplosivt.
Oxiderende egenskaber : Ingen oxiderende egenskaber.
Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Kan antændes af gnister.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved normale håndterings- og opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen tilgængelige oplysninger

10.4. Forhold, der skal undgås

Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved forbrænding: udvikling af kulmonoxid - kuldioxid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske
LD 50 oral rotte ≈ 5840 mg/kg

LD 50 hud rotte > 2920 mg/kg

LC50 inhalering rotte (mg/l) 23,3 mg/l/4 timer
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Synthetic amorphous silicon dioxide (nano) (112926-00-8)
LD 50 oral rotte > 5000 mg/kg

LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg

Hudætsning/-irritation : Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret
Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret

Aspirationsfare : Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Edialux For Bug Plus 
Forstøver Aerosol

Viskositet, kinematisk 0,5 mm²/s

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret
Kronisk akvatisk toksicitet : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske
EC50 Daphnia 1 3 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Beholder under try. Må ikke punkteres eller brændes, selv efter brug. Destrueres i 
overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. Sprøjt busser helt 
tomme, indtil der ikke kommer flere gasser ud.
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PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA

14.1. UN-nummer
UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
AEROSOLS 

(Hydrocarboner, C7, n-
alkaner, isoalkaner, 

cykliske)

AEROSOLS 
(Hydrocarbons, C7, n-

alkanes, iso alkanes, cyclic)

Aerosols, flammable (Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske)

Beskrivelse i transportdokument

UN 1950 AEROSOLS 
(Hydrocarboner, C7, n-

alkaner, isoalkaner, 
cykliske), 2.1, (D), 
MILJØFARLIGT

UN 1950 AEROSOLS 
(Hydrocarbons, C7, n-
alkanes, iso alkanes, 
cyclic), 2.1, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME
NTALLY HAZARDOUS

UN 1950 Aerosols, flammable (Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske), 
2.1, MILJØFARLIGT

14.3. Transportfareklasse(r)
2.1 2.1 2.1

 

14.4. Emballagegruppe
Ikke anvendelig Ikke anvendelig Ikke anvendelig

14.5. Miljøfarer
Miljøfarlig : Ja Miljøfarlig : Ja

Marin forureningsfaktor : Ja
Miljøfarlig : Ja

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Klassifikationskode (ADR) : 5F 
Særlige bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625
Begrænsede mængder (ADR) : 1l
Undtagne mængder (ADR) : E0
Emballeringsforskrifter (ADR) : P207
Særlige emballeringsbestemmelser (ADR) : PP87, RR6, L2 
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP9 
Transportkategori (ADR) : 2
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : V14
Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, 
aflæsning og håndtering (ADR)

: CV9, CV12

Særlige bestemmelser for transport - 
Gennemførelse (ADR)

: S2

Tunnelrestriktionskode (ADR) : D 
Søfart
Særlige bestemmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Emballeringsforskrifter  (IMDG) : P207, LP200
Særlige emballagebestemmelser (IMDG) : PP87, L2
EmS-nr. (Brand) : F-D
EmS-nr. (Udslip) : S-U
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Stuvningskategori (IMDG) : Ingen
Stuvning og adskillelse (IMDG) : SW1, SW22
Segregation (IMDG) : SG69
Luftfart
PCA undtagne mængder (IATA) : E0
PCA begrænsede mængder (IATA) : Y203
PCA begrænset mængde max. nettomængde 
(IATA)

: 30kgG 

PCA emballagevejledning (IATA) : 203
PCA max. nettomængde (IATA) : 75kg
CAO emballagevejledning (IATA) : 203
CAO max. nettomængde (IATA) : 150kg
Særlige bestemmelser (IATA) : A145, A167, A802
ERG-kode (IATA) : 10L

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

Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

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

15.1.1. EU-regler

Følgende restriktioner er anvendelig i henhold til Bilag XVII i Fororning (EF) nr. 1907/2006 (REACH):

Henvisningskod
e

Gælder den

3. Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske

3(a) Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske

3(b) Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske

3(c) Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske

40. propan ; butan ; isobutan ; Hydrocarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliske

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 concerning the export 
and import of hazardous chemicals.
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 
organic pollutants
Produkttype (Biocidholdigt) : 18 - Insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr

15.1.2. Nationale regler

Danmark
Brandfareklasse : Klasse I-1
En oplagsenhed : 1 liter
Internationale aftaler : F <Aerosol 1>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige 

væsker skal følges.
Danske nationale forordninger : Må ikke bruges af unge under 18 år

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Aquatic Chronic 2 Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 2

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, kategori 1
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Flam. Gas 1A Brandfarlige gasser, kategori 1A

Flam. Liq. 2 Brandfarlige væsker, kategori 2

Press. Gas Gasser under tryk

Press. Gas (Comp.) Gasser under tryk : Komprimeret gas

Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, narkose

H220 Yderst brandfarlig gas.

H222 Yderst brandfarlig aerosol.

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SDS EU (REACH Bilag II)

ANSVARSFRALÆGGELSE Oplysningerne i dette datablad stammer fra kilder, der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, 
hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de 
hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar 
for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og 
bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et 
andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende


