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SÄKERHETSDATABLAD 
 
Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr. 1907/2006. 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
1.1 Produktbeteckning:                   

Cedar Fresh Vätska  
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: 
Cederolja, som sprutas på cederträ for att applicera produkten olja och doft. 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:   
Abatox Nordic 
Romancevej 41 
DK-2730 Herlev  
Ansvarlig for sikkerhetsdatablad (e-post): Altox a/s (altox@altox.dk) 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 
Akut: 112 – begär Giftinformation. I mindre akuta fall: 010 4566700 (Direktnummer till Giftinformationscentralen). 
  

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:  
Miljögiftig vätska. 
CLP (1272/2008) :  Aquatic Chronic 2;H411 
Faroangivelsernas fullständiga ordalydelse - se avsnitt 16. 
2.2 Märkningsuppgifter:  

 
 
 
 
 

Innehåller: Cederolja. 
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
P273: Undvik utsläpp till miljön. 
P501: Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser. 
2.3 Andra faror: Ingen kände.  
PBT/vPvB: Inga tillgängliga upplysningar. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
3.2 Blandningar: Innehåller 85-95% dimethylglutarat (CAS 1119-40-0), dimethyladipat (CAS 627-93-0) och följande 
substans: 
% w/w Namn CAS EG-nr. Index-nr. REACH-reg.nr.   Klassificering   
5-15 Cederolja 8000-27-9*) 616-769-6  -  -  Asp. Tox. 1;H304  
            Aquatic Acute 1;H400 
            Aquatic Chronic 1;H410 
*) Klassificering baserad på allmänna klassificeringen av cederolja. 
Faroangivelsernas fullständiga ordalydelse - se avsnitt 16. 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: 
Inandning:  För ut personen i friska luften. Håll personen i vila och under övervakning. Vid obehag: Sök läkare. 
Hudkontakt:  Förorenade kläder avlägsnas genast. Skölj huden och tvätta noga med tvål och vatten. Vid hudutslag, sår 

eller andra hudbesvär: Sök läkare.  
Ögonkontakt:  Skölj genast med vatten eller fysiologisk koksaltlösning. Ev. kontaktlinser tas ut och ögat öppnas väl. Vid 

fortsatt irritation: Sök läkare.  
Förtäring: Skölj genast munnen noga och drick rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning. Om kräkning inträffar, håll 

huvudet lågt för att undvika maginnehåll i lungorna. Tillkalla genast ambulans. 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: 
Förtäring eller kräkning kan ge kemisk lunginflammation och vatten i lungorna. Var uppmärksam på att symtomen (andnöd) 
kan uppstå flera timmar efter exponeringen. Folk som redan lider av luftvägssjukdomar bör inte utsättas för sprutdimma från 
produkten. 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: 
Visa upp detta säkerhetsdatablad för läkaren eller akutmottagningen. 
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1 Släckmedel:  
Vattendimma (aldrig vattenstråle - sprider elden), skum, pulver eller kolsyra. 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:  
Undvik inandning av rökgaser. Vid brand bildas mycket giftiga rökgaser: Koloxider. 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal: 
Använd tryckluftsmask vid kraftig rökutveckling. Behållare i närheten av brand flyttas eller kylas genom vattenbesprutning. 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: 
Använd personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8. Begränsa spridningen. Var noggrann med utluftningen. 
6.2 Miljöskyddsåtgärder:  
Undvik att det hamnar i avloppssystemet – se avsnitt 12. Informera de lokala myndigheterna vid utsläpp till omgivningarna. 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:  
Spill, rester osv samlas upp, förvaras och avlägsnas i väl tillsluten behållare. Tvätta efteråt med vatten. Behållaren skall ha 
lock och vara tydligt och varaktigt märkt med texten “Hälsofarligt avfall” samt text, som kortfattat anger innehåll och 
skyddsåtgärder. Utsläppet samlas och hanteras som kemiskt avfall. Vidare hantering av spill - se avsnitt 13. 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt: 
Se ovan. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: 
Undvik inandning av ånga/dimma. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Svälj inte. Se till att det finns effektiv 
ventilation. Tvätta genast förorenad hud. Byt genast förorenade kläder. Tvätta händer och förorenade områden med tvål och 
vatten efter arbetets slut. Undvik återanvändning av behållare. 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:  
Säkert, i väl tillsluten behållare och på en väl ventilerad plats. Förvaras oåtkomligt för barn. 
7.3 Specifik slutanvändning: 
Se användning - avsnitt 1.  
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
8.1 Kontrollparametrar:     
AFS 2015:7 gränsvärden:     Ingen. 
DNEL/PNEC:         Ingen CSR. 
8.2 Begränsning av exponeringen: 
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: inga speciella. 
Personlig skyddsutrustning: 
Andningsskydd:   Vid otillräcklig ventilation: Använd godkänd mask med kombinationsfilter klass A/P2 (EN 140). 

Filtren har begränsad livslängd (skal bytas). Läs tillverkarens anvisningar.  
Hand- och hudskydd: Skyddshandskar (EN374) av eg. nitrilgummi. Det har inte varit möjligt att få fram data för  
       genombrottstiden av alla innehållsämnen. Därför rekommenderas det vid spill på handsken, att byta  
       ut denna och händerna tvättas noga med tvål och vatten. 
Ögonskydd:   Bruk tätt åtsittande skyddsglasögon (EN166) vid risk för stänk. 
Begränsning av miljöexponeringen: Ingen speciella. 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: 
Utseende:                Klar brun vätska  
Lukt:                 Cederträ  
Lukttröskel:               Inte bestämt 
pH-värde:                 Inte bestämt  
Smältpunkt/fryspunkt (oC):           Inte bestämt 
Initial kokpunkt och kokpunktintervall (oC):      Inte bestämt 
Sönderfallstemperatur (oC):           Inte bestämt 
Flampunkt (oC):              Inte bestämt 
Avdunstningshastighet:            Inte bestämt 
Brandfarlighet (fast form, gas) (oC):        Inte bestämt 
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns (vol-%): Inte bestämt 
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper (fortsatt) 
Ångtryck (hPa, 20oC):            Inte bestämt 
Ångdensitet (luft=1):             Inte bestämt 
Relativ densitet (g/cm3, 20°C):          1,05-1,15 
Löslighet:                Inte löslig (vatten) 
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten, Log Kow:    Inte bestämt 
Självantändningstemperatur (oC):         Inte bestämt 
Viskositet:               Inte bestämt 
Explosiva egenskaper:            Inte relevant 
Oxiderande egenskaper:            Inte bestämt 
9.2 Annan information:              
Ingen. 
             

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1 Reaktivitet:  
Inga tillgängliga upplysningar. 
10.2 Kemisk stabilitet: 
Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden - se avsnitt 7. 
10.3 Risken för farliga reaktioner: 
Inga tillgängliga upplysningar. 
10.4 Förhållanden som ska undvikas:  
Inga tillgängliga upplysningar. 
10.5 Oförenliga material:  
Undvik kontakt med starka baser och starka syror. 
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: 
Vid brand eller kraftig uppvärmning avges mycket giftiga gaser: Koloxider. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna:  
Inga tillgängliga toxikologiske upplysningar. 
Information om sannolika exponeringsvägar: Hud, lungor och mag-tarmkanal. 
Symptom:   
Inandning:  Kan irritera andningsorgan. 
Hud:  Kan orsaka irritation vid långvarig kontakt. 
Ögon: Kan orsaka irritation med rodnad och genom exponering för stora ånga/ sprutkoncentrationer; 

suddiga vision.  
Förtäring: Kan orsaka irritation i mun och svalg med obehag. Vid förtäring eller kräkning kan små droppar av  
 produkten komma i lungorna och ge kemisk lunginflammation och vatten i lungorna.  
 Var uppmärksam på att symtomen (andnöd) kan uppstå flera timmar efter exponeringen. 
 
Kroniska effekter: Inga kända. 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1 Toxicitet:  
Inga data. 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet:  
Inga tillgängliga upplysningar. 
12.3 Bioackumuleringsförmåga:  
Inga tillgängliga upplysningar. 
12.4 Rörligheten i jord: 
Dispergering i vatten. 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: 
Inga tillgängliga upplysningar. 
12.6 Andra skadliga effekter: 
Inga kända. 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: 
Behandla som farligt avfall enligt Naturvårdsverket. Förs till destruktion. Beakta lokala föreskrifter. 

 EWC-kod:  
  20 01 26 (produkt) 
 15 02 02 (absorberande medel förorenad med produkten) 
 

AVSNITT 14: Transportinformation     
(ADR/RID/IMDG). 
14.1 UN-nr.: 3082 
14.2 Officiell transportbenämning (UN proper shipping name): MILJÖMÄSSIGT RISKFYLLD SUBSTANS   
        VÄTSKA, N.O.S., (Cederolja) 
14.3 Faroklass för transport: 9 
14.4 Förpackningsgrupp: III 
14.5 Miljöfaror: Ja. 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Tunnelrestriktionskode; 3 (E). 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Inte relevant. 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: 
Inga kända. 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:  
Ingen CSR. 
 

AVSNITT 16: Annan information 
Förteckning över riskfraser angivit i avsnitt 2 och 3: 
H304:  Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
H400:   Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410:   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
H411:   Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
Förkortningar: 
AFS. = Arbetsmiljöverket 
CMR = Cancerogenitet, Mutagenitet och Reproduktionstoxicitet. 
CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesäkerhetsrapporten) 
DNEL = Derived No-Effect Level  
EC50 = Effect Concentration 50 %  
FW = Fresh Water  
LC50 = Lethal Concentration 50 %  
LD50 = Lethal Dose 50 %  
PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
TDLo = Toxic Dose Low  
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative  
Lämplig utbildning för anställda: 
Blandningen får endast användas av personer som är noga instruerade om arbetets utförande och som har kännedom om 
innehållet i detta säkerhetsdatablad. 
Ytterligare information: 
Utarbetat från information som fanns tillgänglig för Altox a/s per 12/2016. 
Förändringar sedan föregående version:     
Inte relevant. 
 

Utarbetat av: Altox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde – Danmark - Tel: +45 38 34 77 98 / BN - Kvalitetskontroll: PW 

 


