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MyProduct - SDS example  

 

 

 KEMISK APV  
DATABLAD 
Version: 1.0 APV Nr:151-13  SDS/APB henvisning: 151 

 Risiko  

 LAV  

 Risiko- 
score 

 

 6  

 

Identifikation af anvendelse  
 

 Anvendelse Laboratoriebrug - små mængder 
 

 Brugssted Production 
 

 Udsatte personer Entreprenør   Ansatte   Befolkning   
  

 Lavet af JJ /CHYMEIA Lavet den  14-01-17 Gælder indtil 15-01-17 
 

Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
   

 Handelsnavn MyProduct - SDS example PR-Nr. PR-nr: 123456 
  

 Leverandør ChemicalSupplierXXX 
ChemieStr. 43 
EU-9999 
Europe 

Anvendelse N.A. 

 

Fareidentifikation (Se SDS/APB for yderligere information) 
 

 Signalord  Farepiktogram 
 Fare!  

 

  Riskiko 

 

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)  
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i 
luftvejene. (H304)  
Forårsager hudirritation. (H315)  
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)  
Kan forårsage irritation af luftvejene. (H335)  
Forårsager organskader ved længerevarende eller 
gentagen eksponering. (H372)  
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige 
virkninger. (H412)  
 

  

  Anden mærkning Anvendelsesbegrænsninger 
 -  
 Indeholder: 

 

 
NAVN:     ethanol 
IDENTIFIKATIONSNUMRE:   CAS-nr: 64-17-5 EF-nr: 200-578-6 Index-nr: 603-002-00-5  
INDHOLD:    40-60% 
 
 
NAVN:     styren 
IDENTIFIKATIONSNUMRE:   CAS-nr: 100-42-5 EF-nr: 202-851-5 Index-nr: 601-026-00-0  
INDHOLD:    25-40% 
 
 

Personlige værnemidler 

 Værnemidler 

 

 

 

Øjenbeskyttelse: Brug ansigtsværn. Alternativt kan beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.  
Håndbeskyttelse: Anbefalet: Butylgummi. Gennembrudstid: Kasseres straks efter brug 
Hudbeskyttelse: Særligt arbejdstøj skal anvendes. Brug evt. beskyttelsesdragt ved længere tids arbejde med produktet. 
Åndedrætsværn: Anbefalet: Anvendes i stinkskab, -, - 
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Fysisk-kemiske egenskaber 
 

 Form Färg Lukt pH Viskositet Densitet (g/cm3) 
 

 
Farveløs Alkohol-lugt - -  0,88 

 

Eksponering ved brug 
 
       

 Eksponering: Varighed:  15 min. Frekvens:  Ugentlig Mængde: 0-250 mL 
       

  Grænseværdier:  
styren (AT, 1994) 
 Grænseværdi: 25 ppm | 105 mg/m3 
Anm: LHK (L = Grænseværdien er en loftværdi, som ikke på noget tidspunkt må overskrides. H = 
Stoffet kan optages gennem huden. K = stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at 
være kræftfremkaldende. ) 
 
ethanol (AT, <1994) 
 Grænseværdi: 1000 ppm | 1900 mg/m3 
 

 

Kontrolforanstaltninger (foruden værnemidler, som lægges til grund for vurderingen). 

        

 Eliminering   Gennemgang   Substitution    
        

 Instruktion   Uddannelse   Tilladelse til brug   
        

 Tilsyn   Ekstraktion   Procedure v/ spild   
        

 Ventilation   VEdligehold   Audit   
 

  
  

 PPE og OC kontrol niveau (1-10) 6 
  

 Kræves lægelig sundhedsovervågning? No 
  

 

Uheld / Førstehjælpsforanstaltninger 

 
Interne 1. hjælpsudøvere 
 

 
Placering af slukningsmateriel 
 

  Brandslukningsmiddel 

 
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtåge. 
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. 

 Kort beskrivelse af førstehlælpstiltag (se SDS/APB for yderligere information) 
 

  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 den tilskadekomne ud i frisk luft. Sørg for at den tilskadekomne er under opsyn. Forebyg chok ved at 
holde den tilskadekomne varm og i ro. Giv kunstigt åndedræt hvis åndedrættet ophører. Ved bevidstløshed; 
anbring den tilskadekomne i aflåst sideleje. Tilkald ambulance. 

  Hud kontakt 

   
Forurenet tøj og sko fjernes. 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. Søg straks lægehjælp. 

  Indtagelse 

    
Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i 
lungerne. Tilkald læge eller ambulance. Symptomer på kemisk lungebetændelse kan vise sig efter adskillige 
timers forløb. Personer der har indtaget produktet bør derfor holdes under lægetilsyn i mindst 48 timer. 

  Forbrænding 
   Skyl med rigelige mængder lunkent vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. 
 

 
 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

   
Produktet indeholder stoffer der kan give kemisk lungebetændelse ved indtagelse. Symptomer på kemisk 
lungebetændelse kan vise sig efter adskillige timers forløb.Carcinogene virkninger: Produktet indeholder 
stoffer som anses for eller er bevist kræftfremkaldende. Stofferne er enten klassificeret som 



  
 

 

3/3 

 

MyProduct - SDS example  

kræftfremkaldende eller figurerer på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for kræftfremkaldende. 
Disse stoffer er omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejde med kræftrisikable stoffer. Stofferne kan være 
virksomme ved indånding, hudkontakt eller indtagelse.Neurotoxiske virkninger: Produktet indeholder 
opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer på neurotoxicitet kan være; 
appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, 
koncentrationsbesvær, træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens 
naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx 
allergener.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. 

   Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

   
VED eksponering eller mistanke om eksponering: 
Søg omgående lægehjælp. 
 

 

Opbevaring og bortskaffelse 
 

  Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

 

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og 
opbevares oprejst for at forebygge lækage.Opbevares køligt på et godt ventileret område væk fra mulige 
antændelseskilder.Brandklasse I - 2, oplagsenhed max 1 liter. Der må højst opbevares 25 enheder uden 
brandmyndighedernes godkendelse. 

  Metoder til affaldsbehandling 
 Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.  
  EAK - 
 Intern affaldshåndtering 
  
 

Bekræftelse på APV undervisning og tilgang til SDS, APB 
 

Underskrift / dato (ansat) Underskrift / dato (supervisor) 
 
 
 
    
 


