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

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Blanding 

Produktnavn : ABENA OIL SPRAY 

Forstøver : Aerosol 

 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

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

: Kosmetisk produkt (hudblødgørende spray) 

 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

ABENA A/S 
Egelund 35, DK-6200 AABENRAA, Dennmark 
0045 74311818 

info@abena.com 
 

 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : Giftlinjen Ring +45 82 12 12 12 
 

 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

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

Kosmetiske produkter er ikke omfattet af forordningen. 

Aerosol, Kategori 1 H222;H229    
    

Klassifikationskategoriernes og H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16 
 

 
 

 
  

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. 
 

 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning  

Farepiktogrammer (CLP) : 

 

     

Signalord (CLP) : Fare 

Faresætninger (CLP) : H222 - Yderst brandfarlig aerosol. 
H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

Sikkerhedssætninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. 
Rygning forbudt. 
P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. 
P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 
P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C/122 °F. 

 

 
 

 

 

2.3. Andre farer 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 

Ikke relevant 
 

 

3.2. Blandinger 
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Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP] 

hvid mineralolie (råolie) 
 

(CAS nr) 8042-47-5 
(EC-nummer) 232-455-8 
(REACH-nr) 01-2119487078-27 

<75 Asp. Tox. 1, H304 

isobutan 
 

(Note C)(Note U) 
(CAS nr) 75-28-5 
(EC-nummer) 200-857-2 
(EC Index nummer) 601-004-00-0 
(REACH-nr) 01-2119485395-27 

<25 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Flyd.), H280 

propan 
 

(Note U) 
(CAS nr) 74-98-6 
(EC-nummer) 200-827-9 
(EC Index nummer) 601-003-00-5 
(REACH-nr) 01-2119486944-21 

<5 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Flyd.), H280 

butan 
 

(Note C)(Note U) 
(CAS nr) 106-97-8 
(EC-nummer) 203-448-7 
(EC Index nummer) 601-004-00-0 
(REACH-nr) 01-2119474691-32 

<5 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Flyd.), H280 

 

 

 
 

Note C : Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer. I sådanne tilfælde skal 
leverandøren på etiketten angive, om stoffet er en specifik isomer eller en blanding af isomerer. 

Note U : Når gasser markedsføres, skal de klassificeres som »gasser under tryk« i en af grupperne komprimeret gas, flydende gas, nedkølet 
flydende gas eller opløst gas. Gruppen afhænger af den fysiske tilstand, hvori gassen emballeres, og tildeles derfor på ad hoc-basis. 

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 
  

 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Det er ikke nødvendigt med særlige foranstaltninger. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld. Søg øjenlægen ved vedvarende irritation. 

Førstehjælp efter indtagelse : Fremkald ikke opkastning: Risikoen for beskadigelse af lungerne er større end risikoen for 
forgiftning. I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge. 

 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Direkte kontakt med øjnene vil sandsynligvis virke irriterende. 
 

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

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid). 

Uegnede slukningsmidler : kraftig vandstråle. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Brandfare : Yderst brandfarlig aerosol. 

Eksplosionsfare : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. De eksploderende containere kunne flyve 
op til afstanden flere ti meter. 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af 
brand 

: Kan afgive giftig røg. 

 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Brandslukningsinstruktioner : Afkøl nærliggende reservoirer / tanke / tromler med vandstråle. Lad ikke vand fra 
slukningsarbejdet komme i kloakken eller vandløb. 

Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Nødprocedurer : Udluft spildområdet. Må ikke udsættes for åben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Udluft spildområdet. Må ikke udsættes for åben ild eller gnister - tobaksrygning forbudt. Forsøg 
ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: 
Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. 
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6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Må ikke komme i kloakken eller vandløb. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Udfør en mekanisk opsamling af produktet. 

Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center. 
 

6.4. Henvisning til andre punkter 

For yderligere oplysninger henvises til punkt 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Holdes væk fra 
varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray 
ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beholder under tryk. Kan sprænges ved 
opvarmning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå kontakt med 
øjnene.  

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter 
håndtering af produktet. 

 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Opbevares utilgængeligt for børn. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på 
over 50 °C/122 °F. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. 

Lagertemperatur : 0 - 30 °C 

Varme og antændelseskilder : Undgå varme og direkte sollys. 
 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Kontrolparametre 
 

propan (74-98-6) 

Danmark Lokalt navn Propan (Flaskegas) 

Danmark Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 1800 mg/m³ 

Danmark Grænseværdier (langvarig) (ppm) 1000 ppm 

Danmark lovgivningsmæssig henvisning BEK nr 986 af 11/10/2012 
 

butan (106-97-8) 

Danmark Lokalt navn n-Butan 

Danmark Grænseværdier (langvarig) (mg/m³) 1200 mg/m³ 

Danmark Grænseværdier (langvarig) (ppm) 500 ppm 

Danmark lovgivningsmæssig henvisning BEK nr 986 af 11/10/2012 
 

 
 

 
 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 

Personlige værnemidler: 

Under normale anvendelsesforhold anbefales ingen særlig beklædning eller hudbeskyttelse. 
   

 
     

Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen: 

Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Væske 
  

Udseende : Aerosol. 

Farve : Hvid til lidt gullig. 
  

Lugt : Parfumeret. 
  

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
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pH : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ fordampningshastighed  : Ingen tilgængelige data 
  

Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Flammepunkt : -80 °C isobutan, propan, butan 
  

Selvantændelsestemperatur : ≈ 365 °C isobutan, propan, butan 
  

Dekomponeringstemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Antændelighed (fast stof, luftart) : Yderst brandfarlig aerosol. 
  

Damptryk : 0,4 mPa @ 20°C 
  

Relativ dampmassefylde ved 20 °C : 1,79 - 1,94 isobutan, propan, butan 
  

Relativ massefylde ved 20 °C : 750 - 770 
  

Opløselighed : Uopløselig i vand. 
  

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosive egenskaber : Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
  

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Nedre eksplosionsgrænse (LEL) : 1,4 vol % isobutan, propan, butan 

Øvre eksplosionsgrænse (UEL) : 11,2 vol % isobutan, propan, butan 
 

9.2. Andre oplysninger 

Andre farer : : Temperaturklasse: T 2, eksplosionsgruppe: II A, brændværdi: 46 MJ / kg  

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Ingen. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 
 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. 
 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Undgå kontakt med varme overflader. Varme. Undgå flammer og gnister. Fjern enhver antændelseskilde. Korttemperaturer over 50°C. 
 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Stærkt oxidationsmiddel. alkalimetaller. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Ved termisk nedbrydning dannes: Carbonoxider (CO, CO2). Nitrogenoxid. 
 

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 
 

 

Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5) 

LD 50 oral rotte > 5000 mg/kg 

LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg 

LC50 inhalering rotte (mg/l) > 4,5 mg/l/4 timer 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret 

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret 
 

 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 
 

 
 



 ABENA OIL SPRAY 
Sikkerhedsdatablad  
 

iBestemmelserne i afsnit IV i forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret finder ikke anvendelse på kosmetiske produkter 
SDB (Sikkerhedsdatablad) nr: 12328-0003 

  
 

29-09-2017 DK - da  5/7 
 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret 
 

 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 
 

 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 
 

ABENA OIL SPRAY  

Forstøver Aerosol 
  
 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede 
langtidsvirkninger i miljøet. 

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret 

Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 

Hvid mineralolie (råolie) (8042-47-5) 

Log Pow > 6 
 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

ABENA OIL SPRAY 

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 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger. 

Produktet og dets beholder skal bortskaffes til et indsamlingssted for farligt affald og 
specialaffald. 

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af 
spildevand  

Produkt/Emballage-bortskaffelse 
 

 

 

Andre farer 

: 

 

: 

 
 

:          

Må ikke udledes til kloakken. 

 

Hvis beholderen ikke er tom, bortskaffes den til et indsamlingscenter for farligt affald eller 
specialaffald. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre 
antændelseskilder. Rygning forbudt. 

Yderst brandfarlig aerosol. 

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

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer 

1950 1950 1950 1950 1950 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

AEROSOLER AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLER AEROSOLER 

Beskrivelse i transportdokument 

UN 1950 AEROSOLER, 
2.1, (D) 

 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1 

 

UN 1950 Aerosols, 
flammable, 2.1 

 

UN 1950 AEROSOLER, 
2.1 

 

UN 1950 AEROSOLER, 
2.1 

 

14.3. Transportfareklasse(r) 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

      
14.4. Emballagegruppe 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

14.5. Miljøfarer 

Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej 
Marin forureningsfaktor : 
Nej 

Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

- Vejtransport 
  

Klassificeringskode (ADR)  : 5F  

Særlige bestemmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Begrænsede mængder (ADR) : 1l 

Undtaget mængder (ADR) : E0 

Emballeringsforskrifter (ADR) : P207 

Særlige emballagebestemmelser (ADR) : PP87, RR6, L2  

Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP9  

Transportkategori (ADR) : 2 

Tunnelrestriktionskode (ADR) : D  

- Søfart 
  

Særlige bestemmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Begrænsede mængder (IMDG) : SP277 

Undtagne mængder : E0 

Emballeringsforskrifter  (IMDG) : P207, LP02 

EmS-nr. (Brand) : F-D 

EmS-nr. (Udslip) : S-U 

Stuvning og adskillelse (IMDG) : SW1, SW22 

Segregation (IMDG) : SG69 

MFAG-nr : 126 

- Luftfart 
  

PCA undtagne mængder (IATA) : E0 

PCA begrænsede mængder (IATA) : Y203 

PCA begrænset mængde max. nettomængde 
(IATA) 

: 30kgG  

PCA emballagevejledning (IATA) : 203 

PCA max. nettomængde (IATA) : 75kg 

CAO emballagevejledning (IATA) : 203 

CAO max. nettomængde (IATA) : 150kg 

Særlige bestemmelser (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-kode (IATA) : 10L 

- Transport ad indre vandveje 
  

Klassificeringskode (ADN) : 5F  

Særlige bestemmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Begrænsede mængder (ADN) : 1 L 

Undtagne mængder (ADN) : E0 

Udstyr påkrævet (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01, VE04  

Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) : 1 

- Jernbane transport 
  

Særlige bestemmelser (RID) : 190, 327, 344, 625 
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Begrænsede mængder (RID) : 1L 

Undtagne mængder (RID) : E0 

Emballeringsforskrifter  (RID) : P207 

Transportkategori (RID) : 2 

Fareidentifikationsnr. (RID) : 23 
 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 

Ikke relevant 

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 
 

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 

Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetiske produkter) 
Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) 
Europa-Parlamentets og rådets direktiv 2008/98/EF 
Rådets direktiv 75/324/EØF (aerosoldirektivet) 
 

 
 

 
 

 

 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

En kemisk sikkerhedsvurdering er ikke nødvendig for kosmetik. 
  

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

 

Forkortelser og akronymer: 

ADR Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej 

IATA Den Internationale Luftfartssammenslutning 

IMDG Den internationale kode for søtransport af farligt gods 

LC50 Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation 

LD50 Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation 

EC50 Median effektiv koncentration  

NOEC Nuleffektkoncentration 

PNEC Beregnet nuleffektkoncentration 

REACH Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006 

RID Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane 

SDS Sikkerhedsdatablad 

DNEL Afledt nuleffektniveau 

ECHA ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) 
 

Rådgivning om oplæring/instruktion : Sørg for, at operatørerne er trænet til at begrænse eksponeringerne mest muligt. 

Andre oplysninger : Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og støttes af 
vore kendskaber af i dag. De udgør ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de 
beskrevne produkter ifølge lovforskrifterne om mangelansvar. 

 

 

 

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

Flam. Gas 1 Brandfarlige gasser, Kategori 1 

Aerosol 1 Aerosol, Kategori 1 

Press. Gas (Flyd.) Gasser under tryk: Flydende gas 

Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, Kategori 1 

H220 Yderst brandfarlig gas. 

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. 

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. 
 

 

 

 
 
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 
 


