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SIKKERHEDSDATABLAD  
(REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)  

 
AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

1.1. Produktidentifikation 

Produktnavn: V-OOCID 
 

Produktkode: 1116192.  
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes  

Kun til professionel brug 

PT3-biocid Desinfektionsmiddel til veterinær brug 
  

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet  
Registreret firmanavn: HUVEPHARMA SA.  
Adresse: 34 rue Jean Monnet , Z.I. d'Etriché, Segré .49500.SEGRE-EN-ANJOU BLEU. Frankrig.  
Telefon: +33 (0) 2 41 92 11 11. Fax: +33 (0) 2 41 61 04 59.  
E-mail: info-france@huvepharma.com  

1.4. Nødtelefon : +82 12 12 12.  
Giflinjen – Bispebjerg Hospital.  

 
AFSNIT 2: FAREIDENTIFIKATION  

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen  
I overensstemmelse med EF-forordning nr. 1272/2008 og senere ændringer.  

Hudirritation, kategori 2 (Skin Irrit. 2, H315).  
Alvorlig øjenskade, kategori 1 (Eye Dam. 1, H318).  
Hudsensibilisering, kategori 1 (Skin Sens. 1, H317).  
Denne blanding udgør ikke en fysisk fare. Se henstillingerne til de andre produkter, der findes på webstedet.  
Denne blanding udgør ikke en miljøfare. Ingen kendt eller forudsigelig miljøskade under normale anvendelsesbetingelser.  

2.2. Mærkningselementer  
Biocidholdig blanding (se afsnit 15).  
Blanding til sprøjteanvendelse.   

I overensstemmelse med EF-forordning nr. 1272/2008 og senere ændringer.  
Farepiktogrammer: 

 
 
 

 
GHS05 GHS07 

Signalord:   

FARE   
Produktidentifikationer:  

EC 200-431-6  CHLOROCRESOL 

Faresætninger:   

H315   Forårsager hudirritation. 

H317   Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H318   Forårsager alvorlig øjenskade. 

Forebyggelse: 

P261   Undgå indånding af støv, røg, gas, tåge, dampe, spray. 

P280   
Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, 

ansigtsbeskyttelse/åndedrætsværn. 

Respons: 

P302 + P352  VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. 

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 

   kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt med at skylle. 

P310   Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. 

P333 + P313  Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. 
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Bortskaffelse:    
P501 Bortskaf indholdet/beholderen i henhold til lokal lovgivning   

 
2.3. Andre farer  

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er klassificeret som "Stoffer af meget stor bekymring" (SVHC)> = 0,1%, der er offentliggjort af 
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i henhold til artikel 57 i REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table  
Blandingen opfylder hverken PBT eller vPvB-kriterierne for blandinger i overensstemmelse med bilag XIII til REACH-forordningerne 
EF 1907/2006.  

 
AFSNIT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 

 
3.2. Blandinger 

 
Sammensætning: 

Identifikation (EF) 1272/2008 Bemærk: % 

CAS: 59-50-7 GHS07, GHS05, GHS09  10 <= x % < 25 
EF: 200-431-6 Dgr.   

REACH: 01-2119938953-25-0000 Acute Tox. 4, H302   

 Acute Tox. 4, H312   

CHLOROCRESOL Skin Sens. 1, H317   

 Eye Dam. 1, H318   

 Aquatic Acute 1, H400   

 M Acute = 1   

CAS: 97489-15-1 GHS07, GHS05  2,5 <= x % < 10 
EF: 307-055-2 Dgr.   

REACH: 01-2119489924-20-xxxx Acute Tox. 4, H302   

 Skin Irrit. 2, H315   

SULFONSYRER, C14-17-SEC-ALKAN, Eye Dam. 1, H318   
NATRIUMSALTE Aquatic Chronic 3, H412   

CAS: 79-14-1 GHS07, GHS05  2,5 <= x % < 10 
EF: 201-180-5 Dgr.   

REACH: 01-2119485579-17-xxxx Skin Corr. 1B, H314   

 Acute Tox. 4, H332   
GLYKOLSYRE    

(Se afsnit 16 for den fuldstændige tekst af H-sætningerne)    
 

AFSNIT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER  
I tvivlstilfælde, eller hvis der opstår symptomer, skal der altid søges lægehjælp.  
Giv ALDRIG en bevidstløs person noget gennem munden. 

 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

 
I tilfælde af indånding:  

Før den eksponerede person ud i frisk luft. Ring til en læge. 
 

I tilfælde af stænk i eller kontakt med øjnene:  
Skyl grundigt med rent vand i 15 minutter, mens øjenlågene holdes åbne.  
Uanset den oprindelige tilstand, henvises patienten til en øjenlæge. Vis etiketten til lægen. 

 
I tilfælde af stænk på eller kontakt med huden:  

Fjern forurenet tøj, og vask huden grundigt med sæbe og vand eller et anerkendt rengøringsmiddel.  
Pas på alt resterende produkt mellem hud og tøj, ure, sko osv.  
I tilfælde af en allergisk reaktion, skal du søge læge.  
Hvis det forurenede område er udbredt, og/eller der er skade på huden, skal en læge konsulteres, eller patienten skal overføres 
til hospitalet. 

 
I tilfælde af indtagelse:  

Giv ikke patienten noget oralt.  
Hold den eksponerede person i ro. Fremkald ikke opkastning. 

 
Søg straks lægehjælp, og vis etiketten til lægen. 

 
4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede  

Ingen data tilgængelige. 
 

4.3. Angivelse af øjeblikkelig lægehjælp og nødvendig særlig behandling 
 

Oplysninger til lægen:  
I/R 
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AFSNIT 5: BRANDBEKÆMPELSE  
Ikke brandfarligt. 

 
5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmetoder  

I tilfælde af brand skal du bruge: 
 

- sprøjtet vand eller vandtåge 
 

- skum  
- ABC-pulver  
- BC-pulver  
- kuldioxid (CO2) 

 
Uegnede slukningsmetoder  

I tilfælde af brand må du ikke bruge: 
 

- vandstråle 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen  
En brand vil ofte give en tyk sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan være sundhedsskadeligt.  
Undgå at indånde røgen.  
I tilfælde af brand kan følgende dannes:  
- kulilte (CO)  
- kuldioxid (CO2)  
- svovldioxid (SO2) 

 
- hydrogenchlorid 

(HCl) I/R 
 

5.3. Råd om brandslukning  
Ingen data tilgængelige.  

 

AFSNIT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer  
Se sikkerhedsforanstaltningerne nævnt under punkt 7 og 8. 

 
For ikke-førstehjælpsudøvere 

 
Undgå enhver kontakt med hud og øjne. 

 
For førstehjælpsudøvere 

 
Førstehjælpsudøvere vil blive udstyret med egnede personlige værnemidler (se afsnit 8). 

 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  

Inddæm og kontrollér lækager eller udslip med ikke-brændbare, absorberende materialer, f.eks. sand, jord, vermiculit eller diatoméjord 
i tromler til affaldsbortskaffelse.  
Undgå at materialet udledes til kloak eller afløb. 

 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning  

Hvis jorden er forurenet, skal det forurenede område vaskes i rigeligt vand, når produktet er blevet absorberet med et inert og ikke-
brændbart materiale.  
Rengøres fortrinsvis med et vaskemiddel 膥 brug ikke opløsningsmidler. 

 
6.4. Henvisning til andre afsnit  

Ingen data tilgængelige.   
AFSNIT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING  

Krav til lagerlokalerne gælder for alle faciliteter, hvor blandingen håndteres. 
 

Personer med hudsensibilisering bør under ingen omstændigheder håndtere denne blanding. 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering  
Vask altid hænder efter håndtering.  
Tilsmudset tøj skal tages af og vaskes, før det kan anvendes igen.  
Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, især i områder med begrænset plads.  
Nødbrusere og øjenvaskestationer er nødvendige i faciliteter, hvor blandingen håndteres konstant. 
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Forebyggelse af brand:    
Håndter produktet i godt ventilerede områder.   

Undgå adgang fra uautoriseret personale.   

Anbefalet udstyr og procedurer:    
Vedrørende personlige værnemidler, se afsnit 8.   

Overhold sikkerhedsreglerne nævnt på etiketten og også de industrielle sikkerhedsbestemmelser.   

Undgå til enhver tid øjenkontakt med denne blanding.   

De åbne pakker skal lukkes omhyggeligt og opbevares i lodret position.   

Forbudt udstyr og procedurer:    
Undlad at ryge, spise eller drikker i områder, hvor blandingen anvendes.   

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed   
Opbevares på et køligt sted væk fra ..... (inkompatible materialer)   

 
Opbevaring  

Gulvet skal være uigennemtrængeligt og danne et opsamlingsbassin, så væsken i tilfælde af utilsigtet spild ikke kan sprede sig ud over 
dette område. 

 
Emballage  

Skal opbevares i den originale emballage 
 

7.3. Specifik slutbrug  
Ingen data tilgængelige.  

 
AFSNIT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

8.1. Kontrolparametre 

Ingen data tilgængelige. 
 

Afledt nuleffektniveau (DNEL) eller det afledte minimumseffektniveau (DMEL):  
SULFONSYRER, C14-17-SEC-ALKAN, NATRIUMSALTE (CAS: 97489-15-1)  
Anvendelse: Arbejdstagere. 

Eksponeringsvej: Hudkontakt. 

Potentielle sundhedseffekter: Kortvarige lokale effekter. 

DNEL: 2,8 mg stof/cm2 
 

Eksponeringsvej: Hudkontakt. 

Potentielle sundhedseffekter: Langvarige systemiske effekter. 

DNEL: 5 mg/kg kropsvægt/dag 
 

Eksponeringsvej: Hudkontakt. 

Potentielle sundhedseffekter: Langvarige lokale effekter. 

DNEL: 2,8 mg stof/cm2 
 

Eksponeringsvej: Indånding. 

Potentielle sundhedseffekter: Langvarige systemiske effekter. 

DNEL: 35 mg stof/m3 

 
Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC):  

SULFONSYRER, C14-17-SEC-ALKAN, NATRIUMSALTE (CAS: 97489-15-1) 
Miljørum: Jord. 

PNEC: 9,4 mg/kg 
 

Miljørum: Ferskvand. 

PNEC: 0,04 mg/l 
 

Miljørum: Havvand. 
PNEC: 0,004 mg/l 

 
Miljørum: Ferskvandssediment. 
PNEC: 9,4 mg/kg 

 
Miljørum: Havsediment. 
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PNEC: 0,94 mg/kg   

Miljørum: Spildevandsanlæg.   
PNEC: 600 mg/l   

 
8.2. Eksponeringskontrol 

 
Personlige beskyttelsesforanstaltninger, såsom personlige værnemidler  

Piktogram(mer), der angiver forpligtelsen til at bære personlige værnemidler (PPE):  
 
 
 

                  

Brug personlige værnemidler, der er rene og vedligeholdt korrekt.  
Opbevar personlige værnemidler på et rent sted væk fra arbejdsområdet.  
Undlad at spise, drikke eller ryge under anvendelsen. Tilsmudset tøj skal tages af og vaskes, før det kan anvendes igen. Sørg for, at der 
er tilstrækkelig ventilation, især i områder med begrænset plads. 

 
- Beskyttelse af øjne/ansigt 

Undgå kontakt med øjnene. 
 

Brug beskyttelsesbriller med beskyttelsessider i henhold til standard EN166 før 

håndtering. Ved sprøjtning skal du bære ansigtsbeskyttelse i henhold til standard EN166. 

Receptbriller betragtes ikke som beskyttelse. 
 

Personer, der bærer kontaktlinser, skal bære receptbriller under arbejdet, hvor de kan blive eksponeret for irriterende dampe. 
 

Sørg for øjenskyllestationer i faciliteter, hvor produktet håndteres konstant. 
 

- Beskyttelse af hænder  
Brug egnede beskyttelseshandsker, der er resistente over for kemiske stoffer i henhold til standard 

EN374. Handsker skal vælges i henhold til anvendelsen og varigheden af brug på arbejdsstationen. 

Anbefalet type af handsker:  
- PVC (polyvinylchlorid)  
- Butylgummi (isobutylen-isoprencopolymer)  
- Neoprene® (polychloropren) 

 
- Beskyttelse af krop  

Undgå kontakt med huden.  
Bær passende beskyttelsesbeklædning.  
Arbejdstøj, der bæres af personale, skal vaskes regelmæssigt.  
Efter kontakt med produktet skal alle dele af kroppen, der er snavset, vaskes. 

 
- Åndedrætsværn.  

Anti-gas- og dampfilter (kombinerede filtre) i henhold til standard EN14387:  
- A2 (Brun)  
Partikelfilter i henhold til standard EN143:  
- P2 (Hvid)  
Brug et egnet åndedrætsværn, hvis du bruger produktet ved sprøjtning  

 
AFSNIT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 

 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

 
Generelle oplysninger:  

Tilstandsform: Væske. 
 

Vigtig information om sundhed, sikkerhed og miljø  
pH-værdi: 2,30.  

Let sur.  
pH-værdi (vandig opløsning): à 2 %: 3,5  
Kogepunkt/kogepunktsinterval: Ikke angivet.  
Flammepunktinterval: Ingen data tilgængelige.  
Damptryk (50 °C): Ingen data tilgængelige.  
Massefylde: 1,068  
Vandopløselighed: Opløseligt.  
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval: Ikke angivet. 
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Selvantændelsestemperatur: Ikke angivet.   
Nedbrydningspunkt/nedbrydningspunktsinterval: Ikke angivet.   

 
9.2. Andre oplysninger  

Ingen data tilgængelige.  
 

AFSNIT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 
 

10.1. Reaktivitet  
Ingen data tilgængelige. 

 
10.2. Kemisk stabilitet  

Denne blanding er stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsbetingelser i afsnit 7. 
 

10.3. Mulighed for farlige reaktioner  
I/R 

 
10.4. Forhold, der skal undgås  

Undgå: 
 

- frost 
 

10.5. Materialer, der skal undgås  
Opbevares væk fra: 

 
- stærke oxidationsmidler - 

 
stærke reduktionsmidler 

 
- brintoverilte 

 
- nitrater  
- natriumhypochlorit 

 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter  

I/R  
AFSNIT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger  

Kan forårsage uoprettelig skade på huden såsom betændelse i huden eller dannelse af erytem og skorpedannelse eller ødemer efter 
eksponering op til fire timer.  
Kan have uoprettelige virkninger på øjnene, såsom vævsbeskadigelse i øjet eller alvorligt fysisk synsnedsættelse, som ikke er 
fuldt genoprettelig ved afslutningen af observationen efter 21 dage.  
Alvorlig øjenskade er karakteriseret ved ødelæggelse af hornhinde, vedvarende uklarhed i hornhinden og betændelse i regnbuehinden.  
Kan forårsage allergisk reaktion ved hudkontakt. 

 
11.1.1. Stoffer Akut toksicitet:  

SULFONSYRER, C14-17-SEC-ALKAN, NATRIUMSALTE (CAS: 97489-15-1) 
Oral:

 300 < LD50 <= 2000 mg/kg  
Art: Rotte 

 
Art: Mus 

 

 
CHLOROCRESOL (CAS: 59-50-7) 

Oral: LD50 = 1830 mg/kg 
Art: Rotte 

 
Hud: 1.000 < LD50 <= 2000 mg/kg 

Art: Rotte 
 

Indånding (støv/tåge): LC50 > 2,871 mg/l 

Art: Rotte 

 
11.1.2. Blanding  

Der er ingen toksikologiske data tilgængelige for blandingen. 
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 AFSNIT 12: MILJØOPLYSNINGER    

 12.1. Toksicitet    

 12.1.1. Stoffer    
 CHLOROCRESOL (CAS: 59-50-7)    
 Toksicitet overfor fisk: LC50 = 0,92 mg/l   

  Faktor M = 1   

  Art: Regnbueørred   

  Eksponeringens varighed: 96 t   

 Toksicitet overfor krebsdyr: EC50 = 3,9 mg/l   
  Art: Dafnie   

  Eksponeringens varighed: 48 t   

 Toksicitet overfor alger: ECr50 = 30,62 mg/l   
  Art: Scenedesmus subspicatus   

  Eksponeringens varighed: 72 t   

 12.1.2. Blandinger    
 Der er ingen akvatiske toksikologiske data    
 tilgængelige for blandingen.    

 12.2. Persistens og nedbrydelighed    

 12.2.1. Stoffer    
 CHLOROCRESOL (CAS: 59-50-7)    
 Biologisk nedbrydelighed: Hurtigt nedbrydelig.   
 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale  
Ingen data tilgængelige. 

 
12.4. Mobilitet i jord  

Ingen data tilgængelige. 
 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering  
Ingen data tilgængelige. 

 
12.6. Andre negative virkninger  

Ingen data tilgængelige.  
 

AFSNIT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE  
Korrekt affaldshåndtering af blandingen og/eller dens beholder skal ske i overensstemmelse med direktiv 2008/98/EF. 

 
13.1. Metoder til affaldsbehandling  

Produktet må ikke komme i afløb eller kloakken. 
 

Affald:  
Affaldshåndtering skal udføres uden at bringe menneskers sundhed i fare, uden at skade miljøet og især uden risiko for vand, luft, jord, 
planter eller dyr.  
Genbrug eller bortskaf affaldet i overensstemmelse med gældende lovgivning, helst via en certificeret indsamler eller en genbrugsstation.  
Undlad at forurene jorden eller vandet med affald. Affaldet må ikke bortskaffes i miljøet. 

 
Forurenet emballage:  

Tøm beholderen helt. Lad etiketterne sidde på beholderen.  
Aflever affaldet hos en myndighed, der er ansvarlig for bortskaffelse af affald. 

 
Affaldskodekser (beslutning 2014/95/EF, direktiv 2008/98/EØF om farligt affald):  

16 05 08 * kasserede organiske kemikalier, der består af eller indeholder farlige stoffer  
 

AFSNIT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER  
Undtaget fra transportklassificering og mærkning. 

 
14.1. UN-nummer:  

- 
 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
- 
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14.3. Transportfareklasse(r) 

-  

14.4. Emballagegruppe: 

-  

14.5. Miljøfarer 

-  

14.6. Særlige forholdsregler for brugeren  
 

 
AFSNIT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 

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

 
- Oplysninger om klassificering og mærkning inkluderet i afsnit 

2: Følgende forordninger er anvendt: 
 

- EU-forordning nr. 1272/2008 ændret ved EU-forordning nr. 2017/776 (ATP 10) 
 

- Oplysninger om beholder:  
Ingen data tilgængelige. 

 
- Særlige bestemmelser: 

Ingen data tilgængelige. 
 

- Mærkning af biocidholdige produkter (forordning 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 og direktiv 
98/8/ EF) :  

Navn CAS % Produkttype 
CHLOROCRESOL 59-50-7 170,00 g/kg 03 
GLYKOLSYRE 79-14-1 49,00 mg/kg 03  

Produkttype 3: Veterinær hygiejne.  
I/R 

 
15.2. Kemisk sikkerhedsvurdering  

Ingen data tilgængelige.  
 

AFSNIT 16: ANDRE OPLYSNINGER  
Da brugerens arbejdsforhold ikke er kendt af os, er oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad baseret på vores nuværende viden og på 
nationale og lokale forordninger.  
Blandingen må ikke bruges til anden anvendelse end det, der er specificeret i afsnit 1, uden først at have opnået skriftlige instruktioner til håndtering.  
Det er til enhver tid brugerens ansvar at træffe alle nødvendige forholdsregler for at overholde lovmæssige krav og lokale forordninger.  
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal betragtes som en beskrivelse af sikkerhedskravene til blandingen og ikke som en 
garanti for dens egenskaber. 

 
Forklaring af sætninger nævnt i afsnit 3:  

H302 Farligt ved indtagelse. 

H312 Farligt ved kontakt med huden. 

H314 Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskade. 

H315 Forårsager hudirritation. 

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 

H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 

H332 Farligt ved indånding. 

H400 Meget giftigt for vandlevende organismer. 

H412 Skadeligt for vandlevende organismer med langvarige virkninger. 
 

Forkortelser:  
DNEL: Afledt nuleffektniveau  
PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration  
ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej. 

 
IMDG : Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods.  
IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.  
ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart  
RID: Forordninger om international transport af farligt gods ad jernbane.  
GHS05: Korrosion  
GHS07: Udråbstegn 
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PBT: Vedvarende, bioakkumulerbar og toksisk.   
vPvB: Meget vedvarende, meget bioakkumulerbar.   

SVHC: Stoffer af meget stor bekymring.   
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