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1. Identifikation af stoffer/materialet og leverand øren  
herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af Arbejdstilsynet. 
For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, jf. § 5 i bekendtgørelsen om stoffer og materialer, angives 
den producent, leverandør eller importør, der anført på etiketter. 
 
Handelsnavn: Flamol A  Produktregistreringsnummer (PR-nr.): - 
Leverandør: AB Planteservice 
 Helgesvej 17 – 4200 Slagelse 
 Tlf.: 5850 0061 eller 4045 0258 - Fax: 5850 6561 
 Kontakt person: Eigil Lindgaard 
Forhandler: AB Planteservice 
 Helgesvej 17 - 4200 Slagelse 
 Tlf.: 5850 0061 eller 4045 0258 - Fax: 5850 6561 
 Kontakt person: Eigil Lindgaard 
 
 
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer  
herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljø- og Energiministeriets regler, samt 
oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler. 
 
Ethanol (op til 5 %) 
 
 
3. Fareidentifikation  
 
Ingen særlige 
 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger  
 
Øjne: Skyl grundigt med vand. Kontakt læge hvis irritation herefter opstår. 
Hud: Afvask med vand. Afslut rensning med påføring af fugtighedscreme. 
Indånding: Søg frisk luft. 
Indtagelse: Drik rigeligt vand. Søg læge hvis det er nødvendigt. 
Forbrænding: - 
 
 
5. Brandbekæmpelse  
herunder oplysninger om forholdsregler ved brand 
 
Ingen særlige da produktet virker stærkt brandhæmmende. 
 
 
6. Forholdsregler over for udslip ved uheld  
herunder oplysninger om forholdsregler ved spild 
 
Opsug spildet med klude eller absorberende materiale (f.eks. sand, savsmuld, m.m.). 
 
 
 
 
7. Håndtering og opbevaring  



 
Leverandørbrugsanvisning  

Efter arbejdsmiljølovgivningens regler  
  

 2/3 

herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring 
 
Håndtering: Ingen særlige 
Opbevaring: Produktet opbevares tætlukket og utilgængeligt for børn. 
 
 
8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  
herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet og om særligt arbejdstøj og 
personlige værnemidler 
 
Ved brug af forstøver anbefales beskyttelsesbriller. 
 
 
9. Fysisk-kemiske egenskaber  
 
Tilstandsform: Flydende 
Farve: Transparent (gullig). 
Lugt:  
pH: 7 - 8 
Kogepunkt/kogepunktsinterval: - 
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval: - 
Flammepunkt: - 
Antændelighed (fast stof; luftart): - 
Selvantændelighed: - 
Eksplosive egenskaber: - 
Oxiderende egenskaber: - 
Damptryk: - 
Relativ vægtfylde: ca. 1,16 kg/l 
Opløselighed: opløselig i vand 
Fordelingskoefficient: 
 n-octanol/vand: - 
Andre oplysninger: - 
 
 
10. Stabilitet og reaktivitet  
herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand 
 
Ingen særlige 
 
 
11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige ege nskaber)  
herunder oplysninger om evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen 
 
Generelt: Produktet er ikke testet. Oplysningerne om produktet er baseret på 

nuværende vide om de aktuelle indholdsstoffers egenskaber. 
Eksponeringsvej: - 
Akut: Ingen særlige 
Langtidsvirkninger: Kan give irritation ved øjen- og hudkontakt. 
 
 
12. Miljøoplysninger  
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Mobilitet: Ingen oplysninger 
Nedbrydelighed: Ingen oplysninger 
Akkumulering: Ingen oplysninger 
Økotoksicitet: Ingen oplysninger 
Andre virkninger: Ingen oplysninger 
 
 
13. Bortskaffelse  
herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse 
 
Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse. Dog bør større mængder af produkter ikke udledes i kloak 
eller vandløb, men derimod afleveres til Kommune Kemi. 
 
 
14. Transport oplysninger  
 
Produktet klassificeres som ikke-farlig gods. 
 
 
15. Oplysninger om regulering  
herunder oplysninger om fx. anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder m.m. 
 
Mærkning: Ingen 
 indeholder: - 
 R-sætninger: Ingen 
 S-sætninger: Ingen 
 
Anvendelsesbegrænsninger: 
 må ikke bruges af: Ingen særlige 
 må ikke bruges til: Ingen særlige 
 
Krav om særlig uddannelse: Ingen 
Kodenr.:00-3 (1993) 
 

 
Symboler: 

 
16. Andre oplysninger  
herunder anvendelsesområder 
 
Anvendelsesområde: Brandhæmmende imprægneringsvæske til træ. 
Udstedelsesdato: 15/04-2002 
Øvrige oplysninger: Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på de oplysninger, der 

var til rådighed ved udarbejdelse. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i 
henhold til myndighedernes nuværende lovgivning. 

 
 


