
 

HO-25SA Røgtester Spray 150 ml - 20170606 v4 Side 1/8 

 

SIKKERHEDSDATABLAD  

SmokeCheck NO-25S 

Testgas til røgdetektorer 

1 Identifikation af stoffet / produktet og af selskabet/virksomheden 

1.1 Produktidentifikator 

SmokeCheck NO-25S – Testgas til røgdetektorer 

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

Identificerede anvendelser:  Røgsimulering 

Frarådede anvendelser:  Ingen kendte. 

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet  

LAP Sikkerhed ApS 

Ledreborg Alle 118G 

DK-4000 Roskilde 

Tlf. +45 4342 2270 

www.lapsik.dk 

info@lapsik.dk 

1.4 Nødtelefon  

Giftlinjen: +45 82 12 12 12 

2 Fareidentifikation 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

CLP klassificering af produktet ifølge forordning (EF) 1272/2008:  

• Fareklasse: Aerosol 1 

• H222: Yderst brandfarlig aerosol 

• H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

 

 

 

http://www.lapsik.dk/
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2.2 Mærkningselementer  

Symbol:  

 

 
   GHS02 

Signal ord:  

Fare beskrivelse: 

 

Sikkerhedsadvarsler: 

 

 

 

 

 

Fare 

H222: Yderst brandfarlig aerosol 

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

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: Beskyttes mod sollys. 

P412: Må ikke udsættes for en temperatur på over 50 oC. 

2.3 Andre farer 

Ingen 

3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

Stoffer  

1,1,5,5,5-hexamethyl-3-

phenyl-3-

[(trimethylsilyl)oxy]tri 

Siloxane 

< 5% CAS nummer: 

EINECS: 

REACH Registreringsnummer: 

CLP Klassifikation: 

R-Sætning: 

2116-84-9 

218-320-6 

 

H302: Farlig ved indtagelse. 

R20: Skadelig ved indånding 

Propan > 30% CAS nummer: 

EINECS: 

REACH registreringsnummer: 

CLP Klassifikation: 

R-Sætning: 

74-98-6 

200-827-9 

Annex V 

H220: Yderst brandfarlig gas. 

R12: Yderst brandfarlig. 

n-Butan (<0,01% 

Butadiene -1,3) 

> 30% CAS nummer: 

EINECS: 

REACH Registreringsnummer: 

CLP Klassifikation: 

R-Sætning: 

106-97-8 

203-448-7 

Annex V 

H220: Yderst brandfarlig gas. 

R12: Yderst brandfarlig. 

4 Førstehjælpsforanstaltninger 

Søg altid lægehjælp hurtigst muligt ved alvorlige eller vedvarende gener. 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Hud kontakt Fjern forurenet tøj, skyld med rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt. 

Øjenkontakt Skyl langvarigt med vand (kontaktlinser fjernes, hvis det kan gøres let). Derefter 
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kontaktes læge. 

Indtagelse Skyld munden. Provoker ikke opkastning. Tag straks på hospitalet. 

Inhalering Sid i oprettet stilling. Få frisk luft. Hvil og tag på hospitalet. 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Hud kontakt: Ingen 

Øjenkontakt Rødmen 

Indtagelse Diarré, hovedpine, mavekramper, sløvhed, opkast 

Inhalering Ingen 

 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Ingen 

5 Brandbekæmpelse 

5.1 Slukningsmidler  

CO2, skum, pulver, vandsprøjte 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Ingen 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 

Særlige slukningsmidler, der bør undgås: Ingen 

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Gå ikke ind i eller rør ved spildt produkt og undgå inhalering af gas, røg, støv og dampe ved at forblive i 

vindretningen. Fjern alt forurenet tøj og anvendt forurenet udstyr og bortkast det sikkert. 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Lad det ikke flyde ud i kloak eller åbent vand. 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Fjernes ved anvendelse af sugende materiale. 

6.4 Henvisning til andre punkter 

Se afsnit 8 og 13. 
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7 Håndtering og opbevaring 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Håndteres forsigtigt for at undgå spild. 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Opbevares i lukkede beholder i et lukket, frost-frit, ventileret rum. 

7.3 Særlige anvendelser 

Aerosol. 

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1 Kontrolparametre 

Opremsning af farlige ingredienser i afsnit 3, hvor TLV værdien er kendt. 

n-Butane (<0,01% Butadiene -1,3) 1,928 mg/m³, Propane 1,800 mg/m³ 

8.2 Eksponeringskontrol 

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol 

8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som fx personlige værnemidler 

Inhalering Åndedrætsbeskyttelse er ikke nødvendig. Brug ABEK gasmaske 

i tilfælde af irritation ved eksponering. Hvis nødvendigt anvend 

den sammen med tilstrækkelig udsugning. 

 

Hud Skal håndteres med nitrilhandsker (EN 374). 

Gennemtrængningstid (permeationstid): >480. Materiale 

tykkelse: 0,35 mm. Grundig kontrol inden brug. Tag 

handskerne forsigtigt af uden at røre ved ydersiden med bare 

hænder. Konsultér producenten af beskyttelseshandskerne 

om egnethed af handsken til den specifikke arbejdsopgave. 

Vask og tør hænderne. 

 

Øjne Sørg for at have en øjenskylleflaske indenfor rækkevidde. 

Tætsluttende beskyttelsesbriller. Anvend ansigtsskærm og 

beskyttelsestøj i tilfælde af exceptionelle 

behandlingsproblemer. 
 

Andet Uigennemtrængeligt tøj. Typen af beskyttelsesmidler afhænger 

af koncentration og mængden af farlige substanser ved den 

pågældende arbejdsopgave. 
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9 Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Smeltepunkt/Smelteområde 

Kogepunkt/Kogeområde 

pH 

pH 1% vandopløsning 

Damptryk/20oC 

Damptæthed 

Relativ tæthed, 20oC 

Konsistens/20oC 

Flammepunkt 

Brandbarhed (fast, gas) 

Selvantændelses temperatur 

Øvre brandbarhed eller eksplosionsgrænse, (Vol 

%) 

Nedre brandbarhed eller eksplosionsgrænse, 

Vol %) 

Eksplosionsegenskaber 

Iltningsegenskaber 

Opløsnings temperatur 

Opløsning i vand 

Fordelingskoefficient: n-octanol/vand: 

Lugt 

Lugt grænseværdi 

Dynamisk viskositet, 20oC 

Kinematisk viskositet, 20oC 

Fordampningshastighed (n-BuAc = 1) 

/ 

-140oC 

/ 

/ 

853,000 Pa 

NA 

0,980 kg/l 

Flydende 

/ 

NA 

365oC 

9,500 % 

1,800 % 

NA 

NA 

/ 

Ikke vandopløselig 

NA 

Karakteristisk 

NA 

20 mPa s 

20 mm2/s 

/ 

værnemidler 

9.2 Andre oplysninger  

Flygtige organiske komponenter (VOC): 98,0% 

Flygtige organiske komponenter (VOC): 533,022 g/l 

10 Stabilitet og reaktivitet 

10.1 10.1 Reaktivitet 

10.2 Stabil under normale forhold 

10.3 Kemisk stabilitet 

Ekstrem høj eller lave temperaturer 

10.4 Risiko for farlige reaktioner 
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Ingen 

10.5 Forhold, der skal undgås 

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 oC. 

10.6 Materialer, der skal undgås 

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. 

10.7 Farlige nedbrydningsprodukter 

Nedbrydes ikke ved normal brug 

11 Toksikologiske oplysninger 

11.1 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Forberedelse NA 

Generel information Se ingredienser under afsnit 3 

Beregnet akut giftighed, LD50 oralt givet på 

rotter 

/ 

Beregnet akut giftighed, LD50 påført hud på 

rotter 

/ 

12 Miljøoplysninger 

12.1 Toksicitet 

Ingen data tilgængelig 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

Ingen data tilgængelig 

12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

Ingen data tilgængelig 

12.4 Mobilitet i jord 

Vand fareklasse (WGK): Ikke farlig for vandmiljøet  

Opløselighed i vand: Ikke vandopløselig 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen data tilgængelig 
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12.6 Andre negative virkninger 

Ingen data tilgængelig 

13 Bortskaffelse  

13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Det er ikke tilladt at bortkaste via kloak eller åbent vand. Bortskaffelse skal foretages af godkendt 

virksomhed. Lokale myndigheders regler skal altid følges. 

14 Transportoplysninger 

14.1 UN-nummer 

1950 

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse 

UN 1950 Aerosol, Yderst brandfarlig, 5F, (D) 

14.3 Transport fareklasse(r) 

Klasse: 5F 

Identifikationsnummer for fare: Anvendes ikke 

14.4 Emballagegruppe 

Anvendes ikke. 

14.5 Miljøfarer 

Ikke farlig for miljøet- 

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren  

Fare karakteristika Risiko for brand. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

Yderligere vejledning Søg dækning. Undgå lave områder. 

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

15 Oplysninger om regulering 

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

sundhed og miljø 
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Vandfareklasse, WGK Nwg 

Flygtige organiske komponenter (VOC) 98,0% 

Flygtige organiske komponenter (VOC) 533,022 g/l 

Udarbejdet i henhold til regulativ (EC) 648/2004 Alifatisk kulbrinte >30% 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering  

Ingen data tilgængelig. 

16 Andre oplysninger 

a) Version 4 af databladet udarbejdet den 8. juni 2017 

b) Forkortelser anvendt i dette datablad: 

o CAS: Chemical Abstracts Service 

o EINECS: European Inventory of Existing Commercial chemical Substances 

o TLV: Threshold Limit Value 

o vPvB: very persistent and very bioaccumulative substances 

o CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals 

o WGK: Water hazard class 

o NA: Not Applicable 

c) Reference til den vigtigste faglitteratur og vigtigste datakilder 

o Ingen information 

d) Udarbejdet i henhold til regulativ (EU) 2015/830 og CLP  

e) Fortegnelse over de vigtigste faresætninger og/eller sikkerhedssætninger 

o H220: Yderst brandfarlig gas 

o H222:  Yderst brandfarlig aerosol 

o H229:  Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 

o P210:  Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre                 

antændelses kilder. Rygning forbudt. 

o P211:  Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. 

o P251:  Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 

o P410:  Beskyttes mod sollys. 

o P412:  Må ikke udsættes for en temperatur på over 50 oC. 

o R12:  Yderst brandfarlig 

o R20: Skadelig ved indånding 

o H302: Farlig ved indtagelse 

f) Dette datablad er udarbejdet nøje i henhold til forordning EU 2015/830. Vi kan dog ikke 

acceptere ansvar for skader af enhver art, der måtte opstå på baggrund af anvendelse af disse 

data eller det omtalte produkt. For at anvende produkter eksperimentelt eller i en anden 

anvendelse skal brugeren ført udføre miljø- og sikkerhedsstudier selv. 

 


