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Sikkerhedsdatablad 
I overensstemmelse med REACH (1907/2006EC/EC, bilag 31) 

 
Udskrift  13.02.2017 dato Revision: 13.02.2017  
 
 
 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 
 
1.1 Produktidentifikator 
 
Handelsnavn: Sticky Trap Lim 
 
Artikel   nummer:

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. 
-Funktion: Insektlim til bekæmpelse af skadedyr 
-Anvendelser: Forbrugermæssig anvendelse. 
 
1.3.Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet. 
Sticky Trap 
Veldkaamp 4  
7678 WB Geesteren  
The Netherlands 
Email: sds@sticky-trap.nl 
 
1.4.Nødtelefon: Giftlinien: +45 82 12 12 12  
 
 
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 
-Klassificering i henhold til (EG) nr. 1272/2008. Blandingen er ikke klassificeret i henhold til CLP-forordningen. 
2.2.Mærkningselementer 
-Mærkning i henhold til forordning EG nr. 1272/2008 (CLP) 
-Farepiktogrammer - Tomt 
-Signalord - Tomt 
-Faresætninger – Tomt 
2.3.Andre farer 
Resultat af PBT- og vPvB bedømmelse 
-PBT: Ikke anvendelig 
-vPvB: Ikke anvendelig 
 
  
 
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 
3.1. Kemisk karakterisering: Substanser 
-CAS-nr. Beskrivelse 
Ikke skadelig  
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
-Generelt: Ingen specielle foranstaltninger kræves 
-Indånding: Flyt personen til et sted med frisk luft. Kontakt læge i tilfælde af problemer. 
-Hudkontakt: Generelt irriteret produktet ikke huden. 
-Øjekontakt: Skyl det åbne øje under rindende vand i flere minutter. 
-Indtagelse: Skyl munden, hvis symptomer fortsætter, kontakt læge. 
 
4.2.Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede. 
-Ingen yderligere relevant information tilgængelig. 
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 
-Ingen yderligere relevant information tilgængelig. 
  
 

Punkt 5: Brandbekæmpelse 
 
5.1. Slukningsmidler 
-Egnende slukningsmidler: Sluk med pulver, kulsyre eller vandtåge. Bekæmp større brande med vand eller 
alkohol resistent skum. 
5.2.Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
-Ingen yderligere relevant information tilgængelig. 
5.3. Anvisninger for brandmandskab 
-Personlige værnemidler: Ingen specielle krav. 

·  
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld. 
 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Ikke krævet 
6.2.Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undgå udslip til afløb, overflade eller grundvand.  
6.3.Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opsaml mekanisk. 
6.4.Henvisning til andre punkter 
-Se punkt 7 for information om sikker håndtering 
-Se punkt 8 for information om personlige værnemidler 
- Se punkt 13 for forhold vedrørende bortskaffelse 

 
 
  

 

 
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: Ingen specielle foranstaltninger kræves 
-Information om ild og eksplosions beskyttelse: Ingen specielle foranstaltninger kræves 
7.2.Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
-Opbevaring: Krav til lagerrum og forpakning - Ingen specielle krav. 
- Information om krav om samlet oplagring - Ikke krævet. 
-Anden information om lager konditioner – Ingen 
7.3.Særlige anvendelser 
- Ingen relevant information tilgængelig. 
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

- Ekstra information om design af tekniske anlæg: Ingen yderligere data: Se punkt 7 

 
8.1.Kontrolparametre 
 
-Ingredienser med grænseværdier som bør overvåges: Ikke krævet. 
-Yderligere information: De lister som benyttes under produktion, er brugt som grundlag. 
 
 
 
8.2. Eksponeringskontrol 
 
-Krav til personlige værnemidler: 
-Generel beskyttelse og hygiejne foranstaltninger: De normale forsigtighedsforanstaltninger må følges ved 
håndtering af kemikalier. 
-Åndedrætsværn: Ikke krævet 
-Beskyttelse af hænder: Handske materialet skal være tæt og resistent mod 
produktet/substansen/produktblandingen. Grundet manglende tests, kan der ikke henvises til handske 
materiale der skal benyttes til produktet. Valg af handske må ske i forhold til penetrationstider og 
diffusionstider. 
-Materiale for handsker: Valg af egnede handsker afhænger ikke blot af materiale, men også på kvalitet og 
varierer fra producent til producent. 
-Penetrationstider for handske materiale: Den eksakte tid handsken kan modstå penetration, skal afklares 
med producenten af handsker og skal observeres ved brug. 
-Beskyttelse af øjne: Ikke krævet. 
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
  

· 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

· General Information  

· Appearance:  

Tilstandsform:  Cremet 
  

Farve: Lys brun 

· Lugtgrænse: Ikke fastlagt 
  

PH værdi: Se produktspecifikation 
  

·        Ændring af tilstand  
Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke fastlagt 
Kogepunkt/område                                    : Ikke fastlagt. 

  

· Flammepunkt Ikke fastlagt. 
  

· Brandfarlighed Produktet er ikke brandfarligt 
  

      Antændelses temperatur  
  

Nedbrydningstemperatur: Ikke fastlagt. 
  

· Selvantændelse temperatur: Ikke fastlagt. 
  

· Eksplosive egenskaber Produktet udgør ingen eksplosionsfare 

 
 

· Eksplosive grænser:  
Nedre: Ikke fastlagt. 
Øvre: Ikke fastlagt. 

  

· Damptryk: Ikke relevant 
  

· Massefylde: Ikke fastlagt 
· Relativ massefylde Ikke fastlagt. 
· Damp massefylde Ikke relevant 
· Fordampning værdi Ikke relevant. 

  

Vandopløselighed:  Ikke opløselig i vand. 
  

· Fordelingskoefficient: n-octanol/vand: Ikke fastlagt 
  

·       Viskositet:  
-Dynamisk  fastlagt Ikke .
Kinematisk:: Ikke  fastlagt.  

Organiske opløsningsmidler:  0.0 % 

· 9.2 Anden information: Ingen yderligere information tilgængelig  
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet. 
 
10.1 Reaktivitet: Ingen data. 
10.2 Kemisk stabilitet:Termisk nedbrydning/ forhold der bør undgås: Ingen nedbrydning ved anvendelse i henhold til 
specifikationer. 
10.3 Risiko for farlige reaktioner: Ingen kendte farlige reaktioner. 
10.4 Forhold, der skal undgås: Ingen yderligere information tilgængelig. 
10.5 Materialer, der skal undgås: Ingen yderligere information tilgængelig. 
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold. 
 

 
 

  
 
Punkt 11: Toksikologiske oplysninger 

 
11.1Information om de toksikologiske effekter 
-Akut forgiftning:                 Baseret på de tilgængelige data er klassificerings kriteriet ikke opfyldt. 
 
Potentielle akutte virkninger: 
-Hudkontakt:  Baseret på de tilgængelige data er klassificerings kriteriet ikke opfyldt. 
-Øjekontakt:  Baseret på de tilgængelige data er klassificerings kriteriet ikke opfyldt. 
-Indånding:  Baseret på de tilgængelige data er klassificerings kriteriet ikke opfyldt. 
 
CMR effekter - Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske: Baseret på de tilgængelige data er klassificerings kriteriet 
ikke opfyldt.  
 
Punkt 12: Miljøoplysninger 
 
12.1 Toksicitet 
Akvatisk toksicitet: Ingen yderligere relevant information tilgængelig. 
12.2 Persistens og nedbrydelighed: Ingen yderligere relevant information tilgængelig. 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale: Ingen yderligere relevant information tilgængelig. 
12.4 Mobilitet i jord: Ingen yderligere relevant information tilgængelig. 
Yderligere miljøoplysning:  
Generelt: Tillad ikke ufortyndet produkt eller store mængder at finde vej til grundvand, vandløb eller afløb. 
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
-PBT: Ikke gældende 
-vPvB: Ikke gældende 
12.6 Andre negative virkninger: Ingen yderligere relevant information tilgængelig.  
 

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
13.1 Metoder til affaldsbehandling 
- Anbefales: Mindre kvantiteter kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald 
-Snavset emballage: Bortskaffelse må ske ifølge de offentlige regler. 

(Fortsættelse  7)  side   
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P UNK T       14: Transport information   
14.1UN nummer 

-ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke reguleret 
 
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse 

-ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke reguleret 
 
14.3 Transportfareklasse(r) 
-ADR, ADN, IMDG, IATA 

-Class Ikke reguleret 
 

14.4 Emballagegruppe 
-ADR, IMDG, IATA                                                                                         Ikke reguleret 
 
14.5 Miljøfarer:                                                                                           Ikke relevant 
 
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:                                       Ikke relevant 
 
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL and IBC-koden: Ikke relevant 
 
UN reguleringsmodel:                                                                            Ikke reguleret 

 
  

DK   
 
 
 
 

Punkt 15 :Oplysning om regulering 
 

· 15.1 Sæ rlige  miljø. og sundhed sikkerhed, til hensyn med blandingen eller stoffet for lovgivning  rligæbestemmelser/s   
 

· Direktiv 2012/18/EU 
· Navngivet   listen. på ikke er Substans  I Bilag – substanser farlige 
· 15.2 K emikaliesikkerhedsvurdering: Kemikaliesikkerhedsvurdering    :  gennemført. ikke er 

  
 

Punkt 16 :: Andre oplysninger 
 
Denne information er baseret på vores nuværende kendskab. Dette skal ikke udgøre en garanti for specifikke produktegenskaber og 
skal ikke udgøre en retsligt gyldigt kontraktforhold.  

 
 




