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

1.1. Produktidentifikator 
Kemikaliets navn: Desinficerende servietter hænder og overflader 75% 

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

frarådes 
Produktgruppe: Desinfektionsmidler PT1 Hygiejne for mennesker  
Anvendelse af stoffet eller præparatet: Hånddesinfektion 75% 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Firmanavn: JASA Trading ApS 

Adresse: Marøgelhøj 17 

Postnummer: 8520 Lystrup  

Land: Danmark  

Telefon: +45 22 13 07 08 

E-mail: Salg@jasatrading.dk 

 

Punkt 2: Fareindikation 

 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen  
 

Stoffets kemiske navn CAS-nummer /REACH nummer Indhold/% 

Vand 7732-18-5 25 

Ethanol 64-17-5 75 
 

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er gældende for væsken i servietterne  

2.2. Mærkningselementer  
              

 

Sikkerhedsdatablad 
Desinficerende servietter hænder samt overflader 75% alkohol 
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Signalord:                                  Fare 

Fare sætninger:                        H225 Meget brandfarlig væske og damp  

                          H319 Forårsager alvorlig øjenirritation  

Sikkerhedssætninger:              P102 Opbevares utilgængeligt for børn 

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

antændelseskilder. Rygning forbudt  

P305 + P351 + P338 Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere 

minutter.  

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.  

Fortsæt skylning 

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp 

Supplerende information:      Brug: Hånddesinfektion 

Type af præparat: Vådserviet  

Dosering: 1 vådserviet pr. gang  

 

Punkt 3: Førstehjælpsforanstaltninger  

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  
Generelt:                                    Hvis bevidstløs eller alvorlige hændelser, så ring 112.  

Indånding:                                  Forlad området for at finde frisk luft. Ved irritation: Søg lægehjælp 

Hudkontakt:                               Vask huden med svagt løbende vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp 

Øjenkontakt:                             Ved kontakt, skyl øjne grundigt i mindst 15 minutter med lejlighedsvise løft af  

øvre og nedre øjenlåg. Søg læge.  

Indtagelse:                                 Drik straks rigelige mængder af vand (1-2 glas). Søg lægehjælp ved ubehag.  
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Punkt 5: Brandbekæmpelse 

 

5.1. Slukningsmidler 
Egnede slukningsmidler:         Vandspray, tørt pulver, sandjord, vandtåge eller alkoholbestandigt skum 

Uegnede slukningsmidler:      Vandstråle 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Brand- og eksplosionsfare:      Produktet er meget brandfarligt.  

Farlige                                         

forbrændingsprodukter:          Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO2).  
 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Personlige værnemidler: Trykflaskeforsynet åndedrætsværn skal benyttes når produktet er involveret i 

brand. Ved flugt brug godkendt beskyttelsesmaske.  

Anden information: Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand. Undgå udslip af 

brandslukningsvand til kloakker og grundoverfladevand.  

 

Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
-  Ventiler området og få fjernet alle kilder til antændelse.  

-  Undgå at indånde dampene.  

-  Brug personligt beskyttelsesudstyr  

 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  
-  Sørg for at inddæmme udslippet fra kloaker og grundoverfladevand  

-  Ved større udslip til afløb eller andet vandmiljø bedes de lokale myndigheder underrettes  
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning 
Spild opsuges med et ikke brændbart materiale (f.eks. sand, jord). Samles op i beholdere der er egnede og 

bedes leveret som farligt affald.  
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Punkt 7: Håndtering og opbevaring  

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Biocidmidler skal altid anvendes med forsigtighed. Læs etiket før brug af produktet. Undgå at indånde 

dampene.  
 

7.2. Beskyttelsesforanstaltninger  
Rygning og åben ild eller andre antændelseskilder i nærheden af produktet er forbudt. Brug aldrig værktøj 

der udsender gnister. 

 

7.3. Betingelser for sikker opbevaring 
Opbevares i henhold til brandfarlige produkter. Lagres i en tæt og lukket emballage i et køligt rum, der er 

beskyttet mod direkte sollys.  

Dampene er tungere end luften og kan dermed spredes langs med gulvet. Dampene kan udvikle eksplosive 

blandinger med luften.  

Lagres adskilt fra fødevarer og foder til dyr.  

 

Punkt 8: Eksponeringskontrol / personlige værnemidler  

8.1. Åndedrætsværn 
Normalt ikke påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation bør halv- eller helmaske med brunt filter imod 

organiske opløsningsmidler anvendes.  

Der henvises til brug af åndedrætsværn med standard EN 14387 (Åndedrætsværn – Gas filtre og 

kombinerede filtre) 
 

8.2. Beskyttelse af hænder  
Handsker er ikke påkrævet. Produktet er beregnet til at komme i kontakt med hænderne.  
 

8.3. Beskyttelse af øjne / ansigt  
Er der risiko for stænk benyttes tætsluttende briller til beskyttelse.  

Der henvises til brug af beskyttelsesbriller med standard EN 166 (Øjenværn) 
 

8.4. Beskyttelse af hud 
Normalt arbejdstøj  
 

8.5. Anden information  
Mulighed for øjenskylning skal være tilgængelig på arbejdspladsen 
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Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber 

Tilstandsformen er vådserviet. Nedenstående gælder væsken. 

Farve: Farveløs  

Lugt: Alkohol  
 

 

 

 

 

 

 

 

Kemikaliet er ikke eksplosivt, men dampene derfra kan danne eksplosive blandinger med luften.  

 

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet  

10.1. Reaktivitet 
Der findes ikke testresultater  
 

10.2. Kemisk stabilitet  
Stabil 
 

10.3. Forhold der skal undgås  
Undgå varme, flammer, gnister og andre antændelseskilder  
 

10.4. Materialer der skal undgås 
Stærkt oxiderende midler  
 

10.5 Farlige nedbrydningsprodukter  
Ingen ved de normale forhold 

 

Udseende Flydende 

Smeltepunkt (Co) -59 

Kogepunkt (Co) 121 

Flammepunkt (Co) 23 

Kemisk stabilitet Stabilt 
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Punkt 11: Toksikologiske oplysninger  

11.1. Toksikologiske oplysninger  
Der findes ingen testresultater  
 

11.2. Potentielle akutte bivirkninger  
Indånding af dampene:                      Kan forårsage sløvhed og svimmelhed  

Kontakt med hud:                               Ingen irritation. Er beregnet til kontakt med huden. 

Øjenkontakt:                                        Kan give irritation, svie og rødme  

Indtagelse:                                            Kan fremkalde mindre ubehag. Lignende symptomer med indånding. 

Sensibilisering:                                     Ingen påvirkning kendt.  

 

11.3. Tilføjelser 
Produktet kan ikke klassificeres til beregnende metode for EU klassificerende retningslinjer for præparater 

som der er listet i den nyeste version.  

Når produktet bliver brugt og håndteret som det står anvist, har produktet ikke yderligere skadende 

effekter ifølge test og information der foreligger på produktet.  

 

Punkt 12: Miljøoplysninger  

12.1. Toksicitet  
Produktet indeholder ikke komponenter der klassificeres som miljøfarlige. Det udelukker dog ikke at større 

udslip kan have skadelige eller anden form for forstyrrende effekt på miljøet. 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed   
Er et let biologisk nedbrydeligt produkt  
 

12.3. Mobilitet i jord  
Er opløselig i vand. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, der fordamper let fra overflader.  
 

12.4. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
PBT: Produktet indeholder ikke PBT-stoffer  

vPvB: Produktet indeholder ikke vPvB-stoffer  
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Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse  

Bortskaffes som farligt affald. Koden for farligt affald (EAK-kode) er vejledende. Forbruger må selv angive 

den rigtige kode hvis det afviger. En tom emballage kan bortskaffes via normalt affald.  

EAK-kode nr. 07 07 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud 

 

Punkt 14: Transportoplysninger  

14.1. UN-nummer og forsendelsesbetegnelse 
UN-nummer 3175 

Kommentar: Kan transporteres som begrænset mængde. Kombinationsemballager: Max 1 liter pr. 

indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli.  

ADR: Faste stoffer, der indeholder brandfarlig væske.  
 

14.2. Transportklasse og emballagegruppe 
Transportklasse: 4.1 

Emballagegruppe: II 

 

Punkt 15: Oplysninger om regulering  

Henvisninger: 

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

registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier.  

- Forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af 

stoffer og blandinger med senere ændringer.  

- BEK Nr 1309 af 18/12/2012 Bekendtgørelse om affald.  

- Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad vej (ADR) gældende fra 1. 

januar 2015.  

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om 

tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter 
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Punkt 16: Andre oplysninger 

Ovenstående informationer er baseret på data som vi har undersøgt og står inde for er korrekt.  

Dette sikkerhedsdatablad er kvalitetskontrolleret af Dongguan BST Testing Co., Ltd  

 


