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

1.1. Produktidentifikator
Produktnavn : Acanacare Disinfection Hand

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

Relevante identificerede anvendelser
Beregnet til offentligheden
Relevante identificerede anvendelser for stoffet 
eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes

: Desinfektionsmiddel

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] 
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.
Børnesikringslukning : Ikke anvendelig
Faretegn der opfattes ved berøring : Ikke anvendelig

2.3. Andre farer
Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Navn Produktidentifikator Konc.
(% w/w)

Klassificering ifølge Forordning (EF) 
nr. 1272/2008 [CLP]

hydrogenperoxidopløsning … %
(Note B)

(CAS nr) 7722-84-1
(EC-nummer) 231-765-0
(EC Index nummer) 008-003-00-9
(REACH-nr) 01-2119485845-22

1 Ox. Liq. 1, H271
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Corr. 1A, H314

sølvnitrat (CAS nr) 7761-88-8
(EC-nummer) 231-853-9
(EC Index nummer) 047-001-00-2
(REACH-nr) 01-2119513705-43

0,002 Ox. Sol. 2, H272
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Acanacare AS
Wirgenes Vei 5A
3157 Barkåker - Norway
T +47 33 74 00 47
post@acanacare.com - http://www.acanacare.com

mailto:post@acanacare.com
http://www.acanacare.com/
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Specifikke koncentrationsgrænser:

Navn Produktidentifikator Specifikke koncentrationsgrænser

hydrogenperoxidopløsning … % (CAS nr) 7722-84-1
(EC-nummer) 231-765-0
(EC Index nummer) 008-003-00-9
(REACH-nr) 01-2119485845-22

( 5 ≤C < 8) Eye Irrit. 2, H319
( 8 ≤C < 50) Eye Dam. 1, H318
( 35 ≤C < 100) STOT SE 3, H335
( 35 ≤C < 50) Skin Irrit. 2, H315
( 50 ≤C < 70) Skin Corr. 1B, H314
( 50 ≤C < 70) Ox. Liq. 2, H272
( 70 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314
( 70 ≤C < 100) Ox. Liq. 1, H271

Note B : Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer, og følgelig kræver disse 
opløsninger forskellig klassificering og mærkning, da de ikke er lige farlige. I del 3 har indgange med note B en generel betegnelse af følgende 
type: »salpetersyre… %«. I sådanne tilfælde skal leverandøren angive opløsningens koncentration i procent på etiketten. Medmindre andet er 
angivet, antages det, at koncentrationen er beregnet i vægtprocent.
Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp generelt : Tag forurenet tøj af.
Førstehjælp efter indånding : Giv den berørte person mulighed for at indånde frisk luft. Hold den tilskadekomne i ro.
Førstehjælp efter hudkontakt : Produktet er beregnet til hudkontakt.
Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp, hvis smerte eller rødme er 

vedvarerende.
Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Ingen tilgængelige oplysninger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler : Skum. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Sand.
Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Ved udsættelse for høje temperaturer kan der udvikles farlige nedbrydningsprodukter, 

såsom kulmonoxid, kuldioxid, røg, nitrogenoxider (NOx), NH3, sulfat. Oxider af: sølvagtig. 
hydrogenchlorid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved 

bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.
Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive 

åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Ingen tilgængelige oplysninger

6.1.2. For indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr.
Nødprocedurer : 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.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Rengøringsprocedurer : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. 

Udslip opsamles. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
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6.4. Henvisning til andre punkter
For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Forholdsregler for sikker håndtering : Undgå flammer og gnister. Fjern enhver antændelseskilde. Sørg for god ventilation på 

arbejdspladsen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Lagerbetingelser : Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. Opbevares på et køligt, godt ventileret sted 

fjernt fra varme.
Uforenelige produkter : Stærke baser. Stærke syrer. Oxidationsmiddel.
Lagertemperatur : < 30 °C

7.3. Særlige anvendelser
Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
hydrogenperoxidopløsning … % (7722-84-1)

Danmark Lokalt navn Hydrogenperoxid (Brintoverilte)

Danmark Grænsevædi (8 timer) (mg/m³) 1,4 mg/m³

Danmark Grænsevædi (8 timer) (ppm) 1 ppm

Danmark lovgivningsmæssig henvisning BEK nr 655 af 31/05/2018

hydrogenperoxidopløsning … % (7722-84-1)

DNEL/DMEL (Arbejdstagere)

Akut - lokal effekt, indånding 3 mg/m³

Langvarig - lokal effekt, indånding 1,4 mg/m³

DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)

Akut - lokal effekt, indånding 1,93 mg/m³

Langvarig - lokal effekt, indånding 0,21 mg/m³

PNEC (Vand)

PNEC aqua (ferskvand) 0,0126 mg/l

PNEC aqua (havvand) 0,0126 mg/l

PNEC (Sediment)

PNEC sediment (ferskvand) 0,047 mg/l

PNEC sediment (havvand) 0,047 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol
 

Beskyttelse af hænder:

Ikke nødvendig ved brug og opbevaring som foreskrevet.

Beskyttelse af øjne:

Brug beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for kontakt med øjnene ved sprøjt. STANDARD EN 166.
 

Åndedrætsbeskyttelse:

Ikke nødvendig ved brug og opbevaring som foreskrevet.

Andre oplysninger:
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform : Væske
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Farve : Gennemsigtig.
Lugt : Karakteristisk.
Lugtgrænse : Ikke bestemt.
pH : 5 – 7
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ikke bestemt.
Smeltepunkt : Ikke bestemt.
Frysepunkt : Ikke bestemt.
Kogepunkt : Ikke bestemt.
Flammepunkt : Ikke bestemt.
Selvantændelsestemperatur : Ikke bestemt.
Nedbrydningstemperatur : Ikke bestemt.
Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke brændbar.
Damptryk : Ikke bestemt.
Relativ damptæthed ved 20 °C : Ikke bestemt.
Relativ massefylde : 1 g/cm³
Opløselighed : Produktet er opløseligt i vand.
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) : Ikke bestemt.
Viskositet, kinematisk : Ikke bestemt.
Viskositet, dynamisk : Ikke bestemt.
Eksplosive egenskaber : Ikke-eksplosivt.
Oxiderende egenskaber : Ikke brændbart.
Eksplosionsgrænser : Ikke bestemt.

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
Stabilt ved stuetemperatur og normale anvendelsesforhold. Ikke fastsat.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte. Ikke fastsat.

10.4. Forhold, der skal undgås
Undgå kontakt med varme overflader. Direkte sollys. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgås
Ingen kontakt med: stærke syrer, stærke baser og stærke oxidationsmidler. Stærke syrer. Stærke baser.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ved rumtemperatur kendes ingen farlige nedbrydningsprodukter. røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

hydrogenperoxidopløsning … % (7722-84-1)

LD 50 oral rotte 805 mg/kg

LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg

sølvnitrat (7761-88-8)

LD 50 oral rotte > 2000 mg/kg

LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg
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Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret
pH: 5 – 7

Andre farer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret
pH: 5 – 7

Andre farer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering

: Ikke klassificeret

Andre farer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret
Andre farer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

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

opfyldt 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret
Andre farer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt

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

opfyldt

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

opfyldt

Aspirationsfare : Ikke klassificeret
Andre farer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på 
mennesker og mulige symptomer

: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 
opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret
Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) : Ikke klassificeret

hydrogenperoxidopløsning … % (7722-84-1)

LC50 fisk 1 37,4 mg/l

EC50 Daphnia 1 7,7 mg/l (48 timer - Daphnia magna)

sølvnitrat (7761-88-8)

LC50 fisk 1 0,0012 mg/l (96 timer - Renbueørred)

EC50 Daphnia 1 0,00022 mg/l (48 timer - Daphnia magna)

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Acanacare Disinfection Hand 

Persistens og nedbrydelighed Ikke fastsat.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Acanacare Disinfection Hand 

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) Ikke bestemt.

Bioakkumuleringspotentiale Ikke fastsat.

sølvnitrat (7761-88-8)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 36700

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) 0,19
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12.4. Mobilitet i jord
Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Acanacare Disinfection Hand 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

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

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
National lovgivning (affald) : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers 

sorteringsanvisninger.
Metoder til affaldsbehandling : Må ikke udledes til kloakken.
Produkt/Emballage-bortskaffelse : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.
Miljø - affald : Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

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

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
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

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

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

 
Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter : EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 

790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, 
emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med 
ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-
Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald. Forordning (EU) nr. 528/2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Produkttype (Biocidholdigt) : 1 - Hygiejne for mennesker

Nationale regler
Ingen tilgængelige oplysninger

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

SDS ID : 304986
Datakilder : EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og 
opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om 
listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald. Forordning (EU) nr. 528/2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter.

Andre oplysninger : Ingen.

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

Ikke klassificeret

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut toksicitet (indånding), kategori 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akut toksicitet (oral), kategori 4

Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljøet — akut fare, kategori 1

Aquatic Chronic 1 Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 1

Eye Dam. 1 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2

Ox. Liq. 1 Brandnærende væsker, kategori 1

Ox. Liq. 2 Brandnærende væsker, kategori 2

Ox. Sol. 2 Brandnærende faste stoffer, kategori 2

Skin Corr. 1A Hudætsning/hudirritation, kategori 1A

Skin Corr. 1B Hudætsning/hudirritation, kategori 1B

Skin Irrit. 2 Hudætsning/hudirritation, kategori 2

STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene

H271 Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.

H272 Kan forstærke brand, brandnærende.

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H315 Forårsager hudirritation.
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H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H332 Farlig ved indånding.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.


