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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
1.1. Produktidentifikator 
Produktets form : Blanding 
Handelsnavn : POWAIR LIQUID 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 
1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 
Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse,Erhvervsmæssig anvendelse,Forbrugeranvendelse 
Anvendelse af stoffet/blandingen : Lugt Neutralisator 

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 

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) 
Ikke klassificeret 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 
Ingen tilgængelige oplysninger 
2.2. Mærkningselementer 
Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning 
Sikkerhedssætninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
EUH-sætninger : EUH208 - Indeholder Terpener og terpenoider (65996-98-7), Citrus Aurantium Dulcis 

(Orange) Skrælolie (8008-57-9), Pinus palustris bladekstrakter (olie)(8002-09-3). Kan 
udløse allergisk reaktion. 

2.3. Andre farer 
Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Kan give allergisk reaktion ved hudkontakt. 
PBT: endnu ikke evalueret 
vPvB: endnu ikke evalueret 

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] 

Terpener og terpenoider (CAS nr) 65996-98-7 
(EC-nummer) 266-034-5 

< 1 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Skrælolie (CAS nr) 8008-57-9 < 1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Leverandør 
Odorchem Manufacturing Corp. 
Unit #1 – 9790 190th St. 
Surrey, BC V4N 3M9 
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980 
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/ 

Distributør 
Mariner Packaging Co. Ltd. 
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside 
Industrial Estate 
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom 
T 44 1472 242 244 
www.powair.co.uk 
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Pinus palustris bladekstrakter (olie) (CAS nr) 8002-09-3 < 1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

 

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælp generelt : Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis muligt etiketten). Giv aldrig en bevidstløs person 

noget gennem munden. 
Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved ubehag, 

kontakt læge. 
Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden med store mængder vand. Alt tilsmudset tøj tages af. Ved hudirritation eller 

udslet: Søg lægehjælp. 
Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres 

let. Fortsæt skylning. Søg øjenlægen ved vedvarende irritation. 
Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald ikke opkastning. Drik meget vand. Søg lægehjælp ved ubehag. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

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

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
5.1. Slukningsmidler 
Egnede slukningsmidler : Tørt pulver. Vandspray. Skum. 
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Brandfare : Ikke antændeligt. 
Eksplosionsfare : Kan dekomponere ved kontakt med flammer eller ekstremt varmt metal overflader til 

frembringelse af giftige og ætsende produkter. 
Reaktivitet i tilfælde af brand : Kan dekomponere ved kontakt med flammer eller ekstremt varmt metal overflader til 

frembringelse af giftige og ætsende produkter. 
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Carbondioxid (kuldioxid). Carbonmonoxid. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Brandslukningsinstruktioner : Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand 

eller vandtåge. 
Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Komplet beskyttelses tøj. 

Røgdykkerudstyr. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Almene forholdsregler : Absorber udslip for at undgå materielskade. 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 
Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale. 

6.1.2. For indsatspersonel 
Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. 
Nødprocedurer : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Udluft området. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb. Undgå 
udledning til miljøet. 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Til tilbageholdelse : Udslip opsamles. 
Rengøringsprocedurer : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel. Produktets og dets beholder skal 

bortskaffes på sikker vis og i henhold til den lokale lovgivning. 
Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center. 

6.4. Henvisning til andre punkter 
Se afsnit 8 og 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå indånding af dampe. Lokaludsugning eller 

general rumventilation skal etableres. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. 
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Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder 
efter håndtering af produktet. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Tekniske foranstaltninger : Overhold gældende bestemmelser. Lokaludsugning eller general rumventilation skal 

etableres. 
Lagerbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares kun i den 

originale beholder. 
Uforenelige produkter : Stærke baser. Stærke syrer. 
Uforenelige materialer : Antændelseskilder. Direkte sollys. 
Opbevaringssted : Beskyt mod varme. Opbevares på et godt ventileret sted. 
Særlige forskrifter for emballagen : Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares i en lukket beholder. 

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 god ventilation på arbejdspladsen. 

Personlige værnemidler: 
Undgå enhver unødvendig eksponering. 

Beskyttelse af hænder: 

Beskyttelseshandsker 

Beskyttelse af øjne: 

Sikkerhedsbriller 

Beskyttelse af krop og hud: 

Brug egnet beskyttelsesbeklædning 

Åndedrætsbeskyttelse: 

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. 

Personlige værnemidler symbol(er): 

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 : Væske 
Farve : Hvid, Beige 
Lugt : Duft. 
Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
pH : ≤ 8 
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 
Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 
Flammepunkt : Ingen tilgængelige data 
Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data 
Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 
Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke antændeligt 
Damptryk : Ingen tilgængelige data 
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Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 
Relativ massefylde : 1 
Opløselighed : Opløselig i vand. 
Log Pow : Ingen tilgængelige data 
Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data 
Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 
Eksplosive egenskaber : Ikke-eksplosivt. 
Oxiderende egenskaber : Ikke brandnærende. 
Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 

9.2. Andre oplysninger 
Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold. 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Der henvises til afsnit 10.1 om Reaktivitet. 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Direkte sollys. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer. 

10.5. Materialer, der skal undgås 
Stærke syrer. Stærke baser. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 
pH: ≤ 8 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 
pH: ≤ 8 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret (Data er entydige men ikke tilstrækkelige til klassificering) 

Andre farer : Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 
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PUNKT 12: Miljøoplysninger 
12.1. Toksicitet 
Miljø - generelt : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt. 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
POWAIR LIQUID 

Persistens og nedbrydelighed Størstedelen af de organiske komponenter indeholdt i produktet er hurtigt bionedbrydeligt. 
Alle komponenter indeholdt i produktet anses for at være biologisk nedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
POWAIR LIQUID 

Bioakkumuleringspotentiale Der er ikke noget, der tyder på, at bioakkumulering vil forekomme. 

12.4. Mobilitet i jord 
POWAIR LIQUID 

Miljø - jord Tilfældigt udslip kan føre til jord- og grundvandsindtrængning. Der er dog ingen 
holdepunkter for, at dette vil medføre uønskede økologiske virkninger. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
POWAIR LIQUID 

PBT: endnu ikke evalueret 

vPvB: endnu ikke evalueret 

Komponent 

Terpens and terpenoids (65996-98-7) PBT: endnu ikke evalueret 
vPvB: endnu ikke evalueret 

12.6. Andre negative virkninger 
Andre farer : Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 13: Bortskaffelse 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 
National lovgivning (affald) : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. 
Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers 

sorteringsanvisninger. 
Produkt/Emballage-bortskaffelse : Undgå udledning til miljøet. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 

Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. 
Miljø - affald : Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
I overensstemmelse med ADN / ADR / IATA / IMDG / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

14.5. Miljøfarer 

Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
Vejtransport 
Ikke reguleret 
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Søfart 
Ikke reguleret 

Luftfart 
Ikke reguleret 

Transport ad indre vandveje 
Ikke reguleret 

Jernbane transport 
Ikke reguleret 

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 
 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH 
Indeholder ingen stoffer, der er underlagt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport 
og import af farlige kemikalier. 
Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske 
miljøgifte 

15.1.2. Nationale regler 
Ingen tilgængelige oplysninger 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering 

PUNKT 16: Andre oplysninger 
Angivelse af ændringer: 

Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Fareidentifikation. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer. 
Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. Toksikologiske oplysninger. Miljøoplysninger. Bortskaffelse. 

Forkortelser og akronymer: 

ADN Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje 

ADR Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej 

CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering 

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning 

IMDG Den internationale kode for søtransport af farligt gods 

LC50 Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation 

LD50 Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation 

PBT Persistent, bioakkumulerende og toksisk 

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 
1907/2006 

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane 

SDS Sikkerhedsdatablad 

vPvB Meget persistent og meget bioakkumulerende 
 

Datakilder : 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. 
SDS PowAir LIQUID, version 1, maj 2016 

Rådgivning om 
oplæring/instruktion 

: Giv SDS til medarbejdere. Følg generelle regler for håndtering af kemiske stoffer og / eller blandinger. 

Andre oplysninger : Ingen. 
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 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

Flam. Liq. 3 Brandfarlige væsker, kategori 3 

Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, kategori 2 

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1 

H226 Brandfarlig væske og damp. 

H315 Forårsager hudirritation. 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

EUH208 Indeholder Terpener og terpenoider (65996-98-7), Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Skrælolie (8008-57-
9), Pinus palustris bladekstrakter (olie)(8002-09-3). Kan udløse allergisk reaktion. 

SDS EU (REACH Bilag II) 
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og 
miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. 


