
SIKKERHEDSDATABLAD

NORDIC SHIELD HÅNDSPRIT 75%

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

2: Fareidentifikation 

1.1. Produktidentifikator 
Handelsnavn    Nordic Shield
Produkt nr.    4283168
REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 

1.2. Relevante anvendelser for blandingen 
Kemikalie til salg til private i detail butikker. Kun til udvortes brug

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Firmanavn og adresse   The Army Painter A/S 
    Nydamsvej 1 
    DK-8362 Hørning 
     tlf: +45 71 79 11 50
Kontaktperson    Bo Penstoft
E-mail     contact@thearmypainter.com

1.4. Nødtelefon
Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). 

2.1. Klassificering  og mærkning af blandingen 
Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 
 
67/548/EØF / 1999/45/EF F;R11
Farepiktogrammer

 

Signalord   Fare 
Risiko m.v.    Meget brandfarlig væske og damp. (H225) 
    Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319) 
    Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336)
    Produktet er meget brandfarligt og kan antændes ved kortvarig påvirkning  
    fra en antændelseskilde. 
    Virker affedtende på huden. I høje koncentrationer virker dampe sløvende  
    og kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og give kvalme.

Sikkerhed generelt   Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). 
    Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). 
Forebyggelse    Bær øjenbeskyttelse. (P280). 
Reaktion  
VED KONTAKT MED ØJNENE  Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,  
    hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
Opbevaring    Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. (P403+P235). 



Bortskaffelse    Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501). 

2.2. Andre farer 
Produktet indeholder organisk opløsningsmiddel. Gentagen eksponering af organiske opløsningsmidler kan give skader på 
nervesystemet og indre organer som fx lever, nyrer. 

3.1/3.2. Stoffer/Blandinger 
Navn:    Ethanol 80-95%                          
Identifikationsnumre:   CAS-nr.: 64-17-5, EF-nr.: 200-578-6, Indexnr. 603-002-00-5
Indhold:    60%
Clp klassificering:   Flam. Liq 2, Eye Irrit. 2, H225, H319
Note:     S

Navn:    Propan-2-ol
Identifikationsnumre:   CAS-nr.: 67-63-0, EF-nr.: 200-661-7, Indexnr.: 603-117-00-0
Indhold:    10%
Clp klassificering:  Flam. Liq 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3
Note:     S

Navn:    Glycerol 98%
Identifikationsnumre:   CAS-nr.:  56-81-5, EF-nummer 200-289-5
Indhold:    2%

Navn:    Vand
Identifikationsnumre:   CAS nr.: 7732-18-5, EF-nummer 231-791-2
Indhold:    20,5%

Navn:    Tocopherol
Identifikationsnumre:   CAS nr.: 59-02-9, EF nr.: 200-412-2
Indhold:    0,5%

Navn:    Aloe Vera pulver
Identifikationsnumre:   CAS nr.: 8001-97-6
Indhold:    2%

Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16.  Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er 
tilgængelige.  S = Organisk opløsningsmiddel.

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 
Generelt    
Ved uheld    Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette  
    sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, 
    Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. 
    Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der  
    søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. 
Indånding    Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. 
Hudkontakt    Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes  

3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

4: Førstehjælpsforanstaltninger 



    grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE  
    opløsningsmidler eller fortyndere. 
Øjenkontakt    Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 15 minutter.  
    Søg læge. 
Indtagelse    Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. 
Ved ildebefindende   Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra  
    produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet,  
    således evt. opkast ikke vil løbe tilbage i mund og hals. 
Forbrænding    Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet. Symptomer kan være; appetittab, hov-
edpine, svimmelhed, susen for ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrationsbesvær, træthed 
mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter 
være mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. 

5.1. Slukningsmidler 
Anbefalet: alkoholbestandigt skum, kulsyre eller pulveslukker. 
Vandstråle bør ikke anvendes, da det kan sprede branden. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 
Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter: 
Carbonoxider. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Brandfolk bør anvende egnet  
beskyttelsesudstyr. Lukkede beholdere, der udsættes for ild, som ikke er antændt afkøles med vand. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 
Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt. Følg forholdsreglerne nævnt i dette sikkerhedsdatablad. 
Ikke antændt lager afkøles med vandtåge. Fjern om muligt brandbare materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 
Udslip af større mængder til afløb skal undgås

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 
Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt 
med rengøringsmidler. Brug store mængder vand ved rengøring. Opløsningsmidler bør undgås. 

6.4. Henvisning til andre punkter 
Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. 
Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Brug ikke gnistdannende værktøj sammen med proproduktet. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i forbind-
else med brug af produktet. Se punkt 8 for oplysning om personlig beskyttelse. 
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Følg reglerne for brandfarlige væsker. Større mængder og lagerbeholdninger skal opbevares ifølge Beredskabsstyrelsens 
tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker. 
Brandfareklasse    I-2   
    Opbevares altid i original beholder. 
    Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt for at forebygge lækage. 
    Opbevares køligt på et godt ventileret område væk fra mulige antændelseskilder.
Lagertemperatur   5 til 30°C 

7.3. Særlige anvendelser 
Produktet bør kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2. 

8.1. Kontrolparametre 
Grænseværdier    Ethanol (AT, <1994)
Grænseværdi   1000 ppm | 1900 mg/m3

DNEL / PNEC   DNEL (ethanol): 343 mg/kg
Grænseværdier    Propan-2-ol (AT, C2005)
Grænseværdi   200 ppm | 490 mh/m3

DNEL / PNEC   Ingen data
Exposure   Dermalt
Varighed af eksponering  På lang sigt – systemiske virkninger
Remarks   64-17-5

8.2. Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger  Der skal være effektiv ventilation. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for  
    indånding af dampe skal gøres mindst mulig. 
Personlige værnemidler  Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende  
    CE-standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. 
Åndedrætsværn  Ved utilstrækkelig ventilation: Brug åndedrætsværn med gasfilter, type A2. 
Miljøeksponeringskontrol  Ikke kendt. 

Generelle forholdsregler  Udvis alm. arbejdshygiejne. 
    Anvend kun CE mærket værneudstyr.

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 
 
Fysisk tilstand
Udseende   Flydende farveløs/gennemsigtig væske 
Lugt     Alkohol-lugt 
pH     7,2-8,5  
Viskositet    Ingen data tilgængelige 
Massefylde    ca. 0,9 g/ml

Tilstandsændring og dampe 
Smeltepunkt (°C)    Ingen data tilgængelige 
Kogepunkt (°C)    > 35°C
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Damptryk    Ingen data tilgængelige  

Data for brand- og eksplosionsfare 
Flammepunkt (°C)    20 
Opløselighed    Blandbart med vand 

9.2. Andre oplysninger 
Ikke relevant

10.1. Reaktivitet 
Ingen data 

10.2. Kemisk stabilitet 
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnit 7: “Håndtering og opbevaring”. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 
Ingen særlige 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Undgå statisk elektricitet. Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles, gnister, varme  
og åben ild.  

10.5. Materialer, der skal undgås 
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 
Ingen særlige.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Indånding   I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre hovedpine, træthed,  
    svimmelhed og kvalme. 
Hudkontakt   Virker affedtende. 
Øjenkontakt   Stænk kan medføre irritation, rødme og alvorlig øjenirritation
Indtagelse   Kan irritere mund og svælg
Langtidsvirkninger   Produktet indeholder opløsningsmiddel, som kan have effekt på nervesystemet.  
    Symptomer på neurotoxicitet kan være; appetittab, hovedpine, svimmelhed, susen for  
    ørene, prikkende følelser i huden, kuldskærhed, kramper, koncentrationsbesvær,  
    træthed mv. Gentagen eksponering for opløsningsmidler kan resultere i, at hudens  
    naturlige fedtlag nedbrydes. Huden vil derefter være mere udsat for optag af  
    skadelige stoffer som fx allergener. 

12.1. Toksicitet 
Økotoksicitet   Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet. 
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12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Nedbrydelighed   Produktet er biologisk nedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
Forventes ikke at være bioakkumulerbar. 

12.4. Mobilitet i jord 
Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering PBT/vPvB
Ikke relevant. 

12.6. Andre negative virkninger Andre skadelige effekter
Produktet indeholder et stof, som kan medvirke til fotokemisk ozondannelse.

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. 
Affaldet er klassificeret som farligt affald. 
Klude og lignende vædet med brandfarlige væsker skal bortkastes i specielle brandsikre spande. 

Affald i form af rester   EAK-kode: 07 06 99 
     NORD affaldsgruppe: C 
     Brugte klude og lign. EAK-kode: 15 02 

14.1. UN-nummer 
UN-nr.     1170 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 
Officiel Godsbetegnelse   ETHANOL SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r) 
Klasse     3 

14.4. Emballagegruppe 
PG II 

14.5. Miljøfarer 
Miljøfarer    Nej
Miljøfarligt stof    Nej
 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 
Ingen kendte. 

13: Forhold vedrørende bortskaffelse  
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15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 
og miljø 
Særregler    Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette produkt. 
     Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige  
     egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 
Nationale reguleringer
• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og 

emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om æn-
dring af forordning (EF) nr. 1907/2006 med ændringer. 

• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbev-
aring af kemiske stoffer og produkter. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), 
med ændringer. 

• Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og 
importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø med ændringer. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011, med ændringer. 
• At-Vejledning C.0.1 August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. 
• Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker. 
• Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med ændringer. 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering CSA-status
Ikke relevant. 

Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad. 

Faresætninger   R11 Meget brandfarlig. 
    R36 Irriterer øjnene. 
    R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 
    H225 Meget brandfarlig væske og damp. 
    H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
    H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

Sikkerhedssætninger  P101 Hvis der er brug for lægehjælp, mdbring da beholderen eller etiketten
    P102 Opbevares utilgængeligt for børn
    P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre  
    antændelseskilder. Rygning forbudt. 
    P280 Bær øjenbeskyttelse
    P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. 
    P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere   
    minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

PR-Nummer   4276937

Sikkerhedsdatabladet er valideret af 
Bo Penstoft 

Dato for sidste væsentlige ændring  
23-04-2020     
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Dato for sidste mindre ændring
23-04-2020

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og 
er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendel-
sesmåden specificeret på emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination 
med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar


