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

 

1.1. Produktidentifikator                

Handelsnavn 

Gnaverstop 

Produkt nr. 

- 

REACH registreringsnummer 

Ikke anvendelig  

Andre produktidentifikationer 

- 

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

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen 

Pasta til at forhindre indtrængen af gnavere.  

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Firmanavn og adresse 

Tanaco Danmark A/S 

Glentevej 11 – DK-6705 Esbjerg Ø  

Tlf. +45 75 14 48 00  

Fax +45 75 14 31 84 

tanaco@tanaco.com 

www.tanaco.com 

SDS udarbejdet den 

15-04-2015 af RAK 

SDS Version 

1.0 

1.4. Nødtelefon 

Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (døgnåbnet). Se punkt 4 om førstehjælp. 
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PUNKT 2: Fareidentifikation 

 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF 

Ingen 

Fysisk-kemisk, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Ingen 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF 

Ingen 

2.3. Andre farer 

- 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer  

 

3.1. Stoffer 

Ikke anvendelig 

3.2. Blandinger 

Ikke anvendelig 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  

Øjnekontakt: Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis 

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

Hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmiddel. Hvis der konstateres 

symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. 

Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter 

vejrtrækningen. Hvis der konstateres symptomer og i tvivlstilfælde skal der søges lægehjælp. 

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl straks munden og drik rigelig vand. Søg lægehjælp, hvis 

irritationen vedvarer.     
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PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler  

Vand, skum eller inaktiv gas. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Ingen data 

Beskyttelse under brandslukning  

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan 

indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (døgnåbnet), med henblik på 

yderligere rådgivning. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Fjern brændbare materialer. Undgå kontakt med øjnene og hudkontakt. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå udledning til søer, åer, kloaker mv. Kontakt de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. 

Kan bortskaffes med dagrenovationen. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Brug almindeligt forekommende rengøringsmidler. Oplysningsmidler må ikke anvendes. For at undgå 

exoterme reaktioner, fortynder må ikke anvendes.  

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering  

Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse. 

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenlighed 

Ingen særlig opbevarings betingelser. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med 

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke anvendes af en uautoriseret person. Rygning forbudt. Må 

kun opbevares i den originale emballage 
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7.3. Særlige anvendelser 

Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  

 

8.1. Eksponeringskontrol 

Ingen kontrol nødvendig 

Personlige værnemidler  

Søg tilstrækkkelig ventilation af arvejdsområdet. Vask hænderne før og efter brug. Der må ikke spises eller 

drikkes under brugen. 

Beskyttelse af hænder 

Brug handsker  

Beskyttelse af øjne  

- 

Hudværn  

- 

Åndedrætsbeskyttelse 

- 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 

 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Fysisk 
tilstand 

Lugt Vandopløselighed Nedbrydningstemperatur 
(°C) 

Flammepunkt 
(°C) 

Massefylde 
(g/cm3) 

Pasta Olie Uopløselig  ˃ 200 ˃ 200 - 

 

 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

 

Stabilt hvis produktet opbevares iht. punkt 7 og 8. 
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

 

Ifølge tilgængelige data er dette produkt ikke skadelig for sundhed, når det håndteres i overensstemmelse 

med specifikationer.  

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

 

Ifølge tilgængelige data er dette produkt ikke skadelig for miljøet. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse  

 

Produktet: 

Kan bortskaffes med dagrenovationen, medmindre andet fremgår af de lokale myndigheders forskrifter. 

Emballage: 

Kan bortskaffes med dagrenovationen, medmindre andet fremgår af de lokale myndigheders forskrifter. 

PUNKT 14: Transportoplysninger  

 

Ikke farligt gods. 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

 

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

sundhed og miljø 

Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Produktet er ikke vurderet. 

P-sætning 

P 102 Opbevares utilgængeligt for børn. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

 

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i 

henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for 

nogen specifik produktegenskab. 


