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

1.1. Produktidentifikator 
Produktets form : Blanding 
Navn : Adaptil® diffusor  
 

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 

: Beroligende middel til hunde. 
Til privat anvendelse. 
Blandingen anvendes i en diffusor (en flaske med 48 ml giver en permanent diffusion i en 
måned). 

 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 
Se brugsanvisningen på indlægssedlen og på pakken 
 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Ceva Santé Animale 
10 Avenue de la Ballastière 
33500 Libourne 
Frankrig 
+33 (0)5 57 55 40 40 
contact@ceva.com 

Ceva Animal Health A/S 
Ladegårdsvej 2 
7100 Vejle  
Danmark 
Tlf.: +45 7020 0283 
cevadanmark@ceva.com 

 
1.4. Nødtelefon 
 

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer 
Europe European emergency number  112 
Danmark Giftlinjen 

Bispebjerg Hospital 
Bispebjerg Bakke 23, 60, 1 
DK-2400 Copenhagen NV 

+45 82 12 12 12 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 
Asp. Tox. 1 H304   
   

Klassifikationskategoriernes og H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16 
 

 
 

 
  
 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og 
miljømæssige skadevirkninger 

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

 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]  
Farepiktogrammer (CLP) : 

 
GHS08 

     

Signalord (CLP) : Fare 
Farlige indholdsstoffer : Kulbrinter, C14-C19, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske forbindelser 
Faresætninger (CLP) : H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene 
Sikkerhedssætninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn 

P103 - Læs etiketten før brug 
P301+P310 - I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION, en 
læge 
P331 - Fremkald IKKE opkastning 
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale og nationale bestemmelser 

 

   
 
 

 

2.3. Andre farer 
Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Ingen os bekendt. 
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PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer 
 

3.1. Stof 
Ikke relevant 
 

 

3.2. Blanding 
 
 
 

 
 

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

Kulbrinter, C14-C19, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske 
forbindelser 

(EU nr.) 920-114-2 > 95 Asp. Tox. 1, H304 

 
 
 
 

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 
  

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Førstehjælp generelt : Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne vedvarer. 
Førstehjælp efter indånding : Fjern personen fra det forurenede område og før vedkommende ud i fri luft. Ved ubehag, 

kontakt læge. 
Førstehjælp efter hudkontakt : Vask med rigeligt sæbe og vand. 
Førstehjælp efter øjenkontakt : Hold øjene åbne og skyl straks og længe med vand. 
Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden med vand. Fremkald aldrig opkastning. Tilkald straks læge. Vis dette datablad 

eller, i mangel heraf, emballagen eller etiketten. 
 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Symptomer/skader efter indtagelse : Kan medføre indsugning i lungerne med deraf følgende kemisk lungebetændelse. 
 

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

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 
Egnede slukningsmidler : Carbondioxid (CO2). Vandspray. Skum. Tørt pulver. 
Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af 
brand 

: Carbonoxider (CO, CO2). Forskellige carbonhydridfragmenter. 

 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 
Brandslukningsinstruktioner : Beholdere, der udsættes for varme, afkøles ved forstøvning af vand. Slukningsvæskerne skal 

inddæmmes og tilbageholdes. 
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 : Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe. 

6.1.2. For indsatspersonel 
Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til 

afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Undgå udledning til miljøet. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Til tilbageholdelse : Spildt væske absorberes med absorberingsmiddel f.eks.: sand, jord, vermikulit, kiselgur, 

kalkstenspulver. 
Rengøringsprocedurer : Vask det forurenede område med store mængder vand. 
Andre oplysninger : Forurenede materialer bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. 
 

6.4. Henvisning til andre punkter 
For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13. 
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå 

indånding af dampe. 
Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke drikkes, spises eller ryges på arbejdspladsen. Vask hænderne og andre 

eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved 
arbejdets ophør. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. 

 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 
Tekniske foranstaltninger : Undgå ophobning af elektrostatiske ladninger. 
Lagerbetingelser : Beholderen holdes tæt lukket. Holdes væk fra varme. Opbevares på et køligt og meget godt 

ventileret sted. Skal holdes væk fra antændingskilder. Opbevares utilgængeligt for børn. Må 
ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer. 

Uforenelige produkter : Kraftige oxidationsmidler. 
Særlige forskrifter for emballagen : Opbevares kun i den originale beholder. 
 

7.3. Særlige anvendelser 
Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Kontrolparametre 
Ingen tilgængelige oplysninger 
 
 

 
 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 

Beskyttelse af hænder : Ikke påkrævet ved normal brug 

Beskyttelse af øjne : Ikke påkrævet ved normal brug 

Beskyttelse af krop og hud : Ikke påkrævet ved normal brug 

Åndedrætsbeskyttelse : Ikke påkrævet ved normal brug 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
Tilstandsform : Væske 

  

Farve : Ingen tilgængelige data 
  

Lugt : Karakteristisk. 
  

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
  

pH : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
  

Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Flammepunkt : > 100 °C 
  

Selvantændelsestemperatur : > 200 °C 
  

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke relevant 
  

Damptryk : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data 
  

Densitet : 0,81 g/ml 
Opløselighed : Vand: Ubetydelig. 

  

Log Pow : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, kinematisk : < 20,5 mm²/s (40°C) 
  

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosive egenskaber : Ikke-eksplosivt. 
  

Oxiderende egenskaber : Ikke brandnærende ifølge EF-kriterierne. 
  

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 
  

 

9.2. Andre oplysninger 
Ingen tilgængelige oplysninger 
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
Os bekendt udgør dette produkt ingen særlig risiko under normale anvendelsesforhold. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabilt under de i afsnit 7 anbefalede anvendelses- og opbevaringsforhold. 
 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Ingen ved normal brug. 
 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Åben ild. Antændelseskilder. 
 

10.5. Uforenelige materialer 
Kraftige oxidationsmidler. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Ved forbrænding: Carbonoxider (CO, CO2), Forskellige carbonhydridfragmenter. 
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Akut toksicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 

anses for at være opfyldt) 
 

 

Kulbrinter, C14-C19, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske forbindelser 
LD 50 oral rotte > 5000 mg/kg (OECD 401) 
LD 50 hud rotte > 2000 mg/kg (OECD 402) 
LC50 indånding rotte (dampe - mg/l/4h) > 5,266 mg/l/4 timer (OECD 403) 

 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Kræftfremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Toksicitet ved gentagen dosering : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

Specifik målorgan toksicitet (gentagen 
eksponering) 

: Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke 
anses for at være opfyldt) 

 

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

Adaptil® diffusor (C133)  
Viskositet, kinematisk < 20,5 mm²/s (40°C) 

  
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 
Økologi - generelt : Os bekendt udgør dette produkt ingen særlig risiko under normale anvendelsesforhold. 
 

 

Kulbrinter, C14-C19, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske forbindelser 
NOEC kronisk, fisk > 1000 mg/l/ 28d Onchorhyncus mykiss 
NOEC kronisk, skaldyr 5 mg/l/ 21d (Daphnia magna) 

 
 
 
 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
 

Kulbrinter, C14-C19, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske forbindelser 
Persistens og nedbrydelighed Ikke biologisk letnedbrydeligt. 
Bionedbrydning 17,7 % 28dage 

 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
Ingen tilgængelige oplysninger 
 
 

12.4. Mobilitet i jord 
Ingen tilgængelige oplysninger 
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12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 
 

12.6. Andre negative virkninger 
Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Metoder til affaldsbehandling : Affald og brugte sække/beholdere bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser. 
Andre farer : Tøm emballagerne fuldstændigt inden bortskaffelse. Genbruges eller bortskaffes i henhold til 

gældende lovgivning. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

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

14.1. UN-nummer 
Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelserne. 
14.2. UN Officiel godsbetegnelse 
Korrekt transportbetegnelse (ADR) : Ikke relevant 
Officiel godsbetegnelse (IMDG) : Ikke relevant 
Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Ikke relevant 
 

14.3. Transportfareklasse(r) 
ADR   
Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke relevant 
   
IMDG   
Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke relevant 
   
IATA   
Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke relevant 
   
 

14.4. Emballagegruppe 
Emballagegruppe (ADR) : Ikke relevant 
Emballagegruppe (IMDG) : Ikke relevant 
Emballagegruppe (IATA) : Ikke relevant 
 

14.5. Miljøfarer 
Miljøfarlig : Nej 
Marin forureningsfaktor : Nej 
Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
 

    
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
Særlige forholdsregler for transport  : Ingen tilgængelige oplysninger 

- Vejtransport 
  

Ingen tilgængelige data 

- Søfart 
  

Ingen tilgængelige data 

- Luftfart 
  

Ingen tilgængelige data 
 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 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 



Adaptil® diffusor - C133 
Sikkerhedsdatablad  
 

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830 
 

21/06/2016 DA (dansk)  6/6 
 

 
 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nationale regler 
 
 
 
 

Danmark 
Internationale aftaler : Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges. 
Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Må ikke bruges af unge under 18 år 
 
 
 
 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 
Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer i blandingen 
Kulbrinter, C14-C19, isoalkaner, cykliske, <2% aromatiske forbindelser 

  

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

Angivelse af ændringer: 
Ændrede afsnit af sikkerhedsdatabladet 2-4-8-11. 
 
 

Datakilder : Leverandørernes sikkerhedsdatablade. ECHA - European Chemical Agency. REACH-
registrering. 

Andre oplysninger : Sikkerhedsdatablad udarbejdet af: LISAM SERVICES - TELEGIS 
17, Rue de la Couture F-60400 PASSEL 
Safety Made Easy with www.lisam.com. 

 
 

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 
Asp. Tox. 1 Aspirationsfare, Kategori 1 
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene 

 

Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: 
Asp. Tox. 1 H304  

 

 

 
 
 
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 
 


