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

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
Produktnavn : Edialux Xtra mod myrer
UFI : GCJ7-AJXH-S109-S8N3
Dansk produktregistreringsnummer : 831-18
Product Code Pelsis : 3131

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser
Anvendelse af stoffet/blandingen : Biocidholdigt

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
Opgang 20 C
2400 København NV

+45 82 12 12 12

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]
Farlig for vandmiljøet — akut fare, kategori 1 H400 
Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 1 H410 
H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Ingen tilgængelige oplysninger

2.2. Mærkningselementer

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

GHS09
Signalord (CLP) : Advarsel
Faresætninger (CLP) : H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætninger (CLP) : P273 - Undgå udledning til miljøet.

P391 - Udslip opsamles.

Tanaco (Trading as Pelsis Denmark)
Gentevej 11
6705 Esbjerg - Denmark
T +4575144800 - F +4575143184
tanaco@tanaco.dk - www.tanaco.dk

mailto:tanaco@tanaco.dk
http://www.tanaco.dk/
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P501 - Indholdet og beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale, 
nationale og/eller internationale love ved et indsamlingssted for farligt eller specielt affald.

EUH-sætninger : EUH208 - Indeholder permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate. Kan udløse allergisk reaktion.

Nordic countries regulation
Danmark
Dansk produktregistreringsnummer : 831-18

2.3. Andre farer

Permethrin opfylder T-kriterierne, men ikke B-kriterierne. Imidlertid kunne permethrin også betragtes som potentielt vedvarende baseret på en 
bestanddel af permethrin (cis-isomeren) og opfylder derfor P-kriterierne.
Permethrin opfylder ikke vB-kriterierne, men kan betragtes som vP som en bestanddel af permethrin (cis-isomeren) overstiger lidt vP-kriteriet.

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]

permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-
dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

CAS nr: 52645-53-1
EC-nummer: 258-067-9
EC Index nummer: 613-058-
00-2

0,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1000)

Full text of H- and EUH-statements: see section 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp generelt : Undgå unødvendig kontakt med produktet.
Førstehjælp efter indånding : Indånding af frisk luft skal sikres. I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.
Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden  med mild sæbe og vand. Hvis symptomerne varer ved, tilkald læge.
Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl grundigt med store mængder vand, også under øjenlågene. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg 
lægehjælp.

Førstehjælp efter indtagelse : I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Irritation af mavetarmslimhinderne.
Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Kan forårsage irritation af huden.

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

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brug slukningsmiddel egnet til omgivende brand. Carbondioxid (kuldioxid). 
tørslukningspulver. Vandspray. Skum.
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5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen tilgængelige oplysninger

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Efter antænding af produktet, undgå at indånde røgen og forlad det behandlede område 
øjeblikkeligt. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Bring beholderen 
ud i fri luft og oversvøm med vand. Saml forurenet slukningsvand separat og må ikke 
komme ind i kloaksystemet.

Beskyttelse under brandslukning : Brug de anbefalede personlige værnemidler. Røgdykkerudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler : Bær beskyttelsesbeklædning (se afsnit 8).

6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Ingen tilgængelige oplysninger

6.1.2. For indsatspersonel
Ingen tilgængelige oplysninger

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til tilbageholdelse : Når det bruges som granulat: Opsamles mekanisk.
Anvendes som en blanding med vand: Absorber med væskebindende materiale (sand, 
diatomit,
syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld). 13. Overvejelser om endelig 
bortskaffelse. Der skal etableres tilstrækkelig ventilation til at reducere støv- og/eller 
dampkoncentrationerne til et minimum.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 7. Se afsnit 8. Se afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.
Hygiejniske foranstaltninger : God standard for generel ventilation. Stoffet skal håndteres efter godkendte hygiejne - og 

sikkerhedsprocedurer. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. 
Vask hænder grundigt efter brug. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af 
dette produkt. Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden 
der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Holdes væk fra mad, drikke og 
foderstoffer. Undgå indånding af aerosol-tåger. Undgå kontakt med øjnene. Undgå kontakt 
med huden.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Hold beholderen tæt lukket. 
Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares utilgængeligt 
for børn.

Opbevaringssted : Opbevaringsklasse: 10-13.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

8.1.1. Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og  biologiske grænseværdier
Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.2. Anbefalede målemetoder
Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer
Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier
Ingen tilgængelige oplysninger

8.1.5. Kontrolbanding
Ingen tilgængelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Vask hænderne inden De tager en pause eller inden De slutter med arbejdet. away from food, drinks and animal foodstuffs. Må ikke komme i 
kontakt med øjne, hud eller tøj.

8.2.2. Personlige værnemidler

Personlige værnemidler symbol(er):

8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

Beskyttelse af øjne:
Ikke påkrævet ved normal brug. Ved udvikling af støv: beskyttelsesbriller

8.2.2.2. Hudværn

Beskyttelse af hænder:
beskyttelseshandsker. Handsker skal vælges i henhold til applikationen og varigheden af brugen på arbejdsstationen.
Beskyttelseshandsker skal vælges i henhold til deres egnethed til den pågældende arbejdsstation: andre kemiske produkter, der kan håndteres, 
nødvendig fysisk beskyttelse (skæring, stikking, varmebeskyttelse), krævet behændighed.

Beskyttelse af hænder

type Materiale Gennemtrængning Tykkelse (mm) Gennemtrængning Standard

Genanvendelige 
handsker, 
Engangshandsker

EN ISO 374-1

Anden hudbeskyttelse
Beskyttelsesbeklædning - materialevalg:
Under normale anvendelsesforhold anbefales ingen særlig beklædning eller hudbeskyttelse. Beskyttelsesbeklædning med lange ærmer

8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse
Ingen tilgængelige oplysninger

8.2.2.4. Farer ved opvarmning
Ingen tilgængelige oplysninger

8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen
Ingen tilgængelige oplysninger
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform : Fast
Farve : lysegult.
Lugt : Karakteristisk.
Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data
pH : 9,5
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) : Ingen tilgængelige data
Damptryk : Ingen tilgængelige data
Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data
Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data
Massefylde : 0,96 g/cm³
Opløselighed : Produktet er meget letopløseligt i vand.
Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) : Ingen tilgængelige data
Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data
Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data
Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen ved normal brug.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale omstændigheder.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale forhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret
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Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)

LD50 oral rotte > 2000 mg/kg kropsvægt

LD50 hud rotte > 2000 mg/kg kropsvægt

LC50 Indånding - Rotte > 0,45 mg/l

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret
pH: 9,5

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret
pH: 9,5

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret
Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret
Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret
Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret
Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret
Aspirationsfare : Ikke klassificeret

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Akut akvatisk toksicitet : Meget giftig for vandlevende organismer.
Kronisk akvatisk toksicitet : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) 6,1 (20°C - pH 7)

12.4. Mobilitet i jord

permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (52645-53-1)

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Koc) 25500 – 404400

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Edialux Xtra mod myrer 

Permethrin opfylder T-kriterierne, men ikke B-kriterierne. Imidlertid kunne permethrin også betragtes som potentielt vedvarende baseret på en 
bestanddel af permethrin (cis-isomeren) og opfylder derfor P-kriterierne.

Permethrin opfylder ikke vB-kriterierne, men kan betragtes som vP som en bestanddel af permethrin (cis-isomeren) overstiger lidt vP-kriteriet.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever dette materiale og dets 
beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
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Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af 
spildevand

: Må ikke udledes til kloakken. Forurener ikke jorden eller vandet med affald, bortskaffes ikke 
affaldet i miljøet.
Genanvend eller bortskaffes affald i henhold til gældende lovgivning, nemlig forordningen 
om undgåelse og bortskaffelse af affald (affaldsforordning, VVEA, SR 814.600), 
forordningen om affald fra 22. juni 2005 (VeVA, SR 814, 610) og DETEC Forordning om 
affaldslister.
Bortskaffelse af produktet (det ubrugte produkt, restmængder, det hærdede produkt, tømt 
men urenset emballage): helst af en godkendt affaldsopsamler eller et specialiseret 
bortskaffelsesfirma. Egnede containere og metoder til affaldsbehandling bør anvendes.

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Tomme beholdere genbruges, genanvendes eller bortskaffes i henhold til de lokale 
bestemmelser.

EAK-kode : 20 01 19* - Pesticider
15 01 10* - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige stoffer

HP-kode : HP14 - »Økotoksisk«: affald, der indebærer eller kan indebære øjeblikkelige eller 
efterfølgende risici for en eller flere dele af miljøet.

PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA

ADR IMDG IATA

14.1. UN-nummer

UN 3077 UN 3077 UN 3077

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

MILJØFARLIGT FAST 
STOF, N.O.S. (Permethrin)

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 

SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. (Permethrin)

Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Permethrin)

Beskrivelse i transportdokument

UN 3077 MILJØFARLIGT 
FAST STOF, N.O.S. 

(Permethrin), 9, III, (-)

UN 3077 
ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, 

N.O.S. (Permethrin), 9, III, 
MARINE POLLUTANT

UN 3077 Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Permethrin), 9, III

14.3. Transportfareklasse(r)

9 9 9

14.4. Emballagegruppe

III III III

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig: Ja Miljøfarlig: Ja
Marin forureningsfaktor: Ja

Miljøfarlig: Ja

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport
Klassifikationskode (ADR) : M7 
Særlige bestemmelser (ADR) : 274, 335, 375, 601
Begrænsede mængder (ADR) : 5kg
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Undtagne mængder (ADR) : E1
Emballeringsforskrifter (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Særlige emballeringsbestemmelser (ADR) : PP12, B3 
Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP10 
Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR) : T1, BK1, BK2, BK3
Særlige bestemmelser for tanke og bulkcontainere 
(ADR)

: TP33

Tankkode (ADR) : SGAV, LGBV
Køretøj til transport i tank : AT
Transportkategori (ADR) : 3
Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : V13
Særlige bestemmelser for transport - Bulk (ADR) : VC1, VC2 
Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, 
aflæsning og håndtering (ADR)

: CV13

Farenummer (Kemler nr.) : 90 
Orange identifikationsbånd :

Tunnelrestriktionskode (ADR) : - 

Søfart
Særlige bestemmelser (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969
Begrænsede mængder (IMDG) : 5 kg
Undtagne mængder : E1
Emballeringsforskrifter (IMDG) : LP02, P002
Særlige emballagebestemmelser (IMDG) : PP12
Emballagevejledning for IBC (IMDG) : IBC08 
Særlige bestemmelser for IBC'er (IMDG) : B3
Tankanvisninger (IMDG) : BK1, BK2, BK3, T1 
Tank særlige bestemmelser (IMDG) : TP33 
EmS-nr. (Brand) : F-A
EmS-nr. (Udslip) : S-F
Stuvningskategori (IMDG) : A
Stuvning og adskillelse (IMDG) : SW23

Luftfart
PCA undtagne mængder (IATA) : E1
PCA begrænsede mængder (IATA) : Y956
PCA begrænset mængde max. nettomængde 
(IATA)

: 30kgG 

PCA emballagevejledning (IATA) : 956
PCA max. nettomængde (IATA) : 400kg
CAO emballagevejledning (IATA) : 956
CAO max. nettomængde (IATA) : 400kg
Særlige bestemmelser (IATA) : A97, A158, A179, A197, A215
ERG-kode (IATA) : 9L

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

EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Gælder den

3(b) permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
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EU-restriktionsliste (REACH Bilag XVII)

Henvisningskode Gælder den

3(c) permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH
Substances subject to Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 july 2012 concerning the export and import 
of hazardous chemicals: Permethrin (52645-53-1)
Contains no substance subject to Regulation (EU) No 2019/1021 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on persistent 
organic pollutants

15.1.2. Nationale regler
Ingen tilgængelige oplysninger

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 16: Andre oplysninger

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd

Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist)

Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) 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

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

H302 Farlig ved indtagelse.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H332 Farlig ved indånding.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH208 Indeholder permethrin (ISO), m-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate. Kan udløse 
allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

ANSVARSFRALÆGGELSE Oplysningerne i dette datablad stammer fra kilder, der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, 
hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt de 
hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar 
for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og 
bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfærdiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et 
andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende


