Sikkerhedsdatablad
CalproSmart™
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830
Udgivelsesdato: 26-11-2019 Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Produktnavn

: CalproSmart™

Produktkode

: CAL0250, CAL0240 og CAL0230

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

: Forbrugeranvendelse
: Til in vitro diagnostisk brug.

Anvendelser der frarådes
Ingen tilgængelige oplysninger
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør
Calpro AS
Arnstein Arnebergsvei 30
1366 Lysaker
T +47 40 00 42 79
mail@calpro.no - calpro.no
1.4. Nødtelefon
Land

Firmanavn

Adresse

Nødtelefonnummer

Danmark

Giftlinjen
Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

+45 82 12 12 12

Bemærkning

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Ikke klassificeret
Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Ingen tilgængelige oplysninger
2.2. Mærkningselementer
Produktet betragtes som et medicinsk produkt (Direktiv 90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC) og er derfor ikke et mærkeforpligtet kemikalie (EUregulering 1272/2008, artikel 1, punkt 5d).
2.3. Andre farer
Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen

: Ingen under normale forhold.

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

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1. Stoffer
Ikke anvendelig
3.2. Blandinger
Navn

Produktidentifikator

Konc.
(% w/w)

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

natriumazid

(CAS nr) 26628-22-8
(EC-nummer) 247-852-1
(EC Index nummer) 011-004-00-7
(REACH-nr) 01-2119457019-37

0,1

Acute Tox. 2 (Oral), H300
Acute Tox. 1 (Dermal), H310
STOT RE 2, H373
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
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5-chlor-2-methyl-4H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7],
blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220239-6]

(CAS nr) 55965-84-9
(EC Index nummer) 613-167-00-5
(REACH-nr) N/A

< 0,1

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Navn

Produktidentifikator

Specifikke koncentrationsgrænser

5-chlor-2-methyl-4H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7],
blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220239-6]

(CAS nr) 55965-84-9
(EC Index nummer) 613-167-00-5
(REACH-nr) N/A

( 0,0015 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 =<C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 =<C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,6 =<C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Specifikke koncentrationsgrænser:

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Førstehjælp generelt

: Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. I tilfælde af ubehag ring til en
giftinformation eller en læge.

Førstehjælp efter indånding

: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge.

Førstehjælp efter hudkontakt

: Vask huden med store mængder vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter øjenkontakt

: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres
let. Fortsæt skylning. Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne vedvarer.

Førstehjælp efter indtagelse

: Skyl munden. Søg lægehjælp ved ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer/virkninger
: Ingen kendte effekter fra dette produkt.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ingen specifikke førstehjælpsforanstaltninger påkrævet.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler

: Slukningsmiddel vælges med tanke på omgivende brand. tørt kemisk pulver,
alkoholbestandigt skum, carbondioxid (kulsyre, CO2), vandspray, sand, jord.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brandfare
: Ikke brandfarlig i. h. t. bekendtgørelse om brandfarlige væsker.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brandslukningsinstruktioner

: Kvælende luftarter/dampe/røg. Carbonoxider (CO, CO2). nitrogenoxider (NOx) og
svovloxider. hydrogenchlorid. Magnesiumoxiddampe. Natriumoxid.

: Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. Fjern
alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Gå ikke ind på brandområdet uden
passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Almene forholdsregler
: Sørg for passende ventilation, især i lukkede lokaler. Undgå indånding af dampe. Se afsnit
8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges.
6.1.1. For ikke-indsatspersonel
Nødprocedurer

6.1.2. For indsatspersonel
Beskyttelsesudstyr

: Evakuer området. Evakuer unødvendigt personale. Kun kvalificeret personale, der er
udstyret med egnede værnemidler, må gribe ind.

: 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. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker
eller ud i vandløb.
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6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Rengøringsprocedurer
: Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel.
Andre oplysninger

: Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter
Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. Se afsnit 8. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Forholdsregler for sikker håndtering
Hygiejniske foranstaltninger

: Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå
kontakt med huden og øjnene. Håndter som farligt biologisk inficerende stof.
: 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 kun i den originale beholder.
Uforenelige materialer

: Se afsnit 10 om uforenelige materialer.

Lagertemperatur

: 2 - 8 °C

7.3. Særlige anvendelser
Andre oplysninger om relevante regler.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
natriumazid (26628-22-8)
Danmark

Lokalt navn

Natriumazid

Danmark

Grænseværdier (langvarig) (mg/m³)

0,1 mg/m³

Danmark

Anmærkninger (DK)

E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at
stoffet kan optages gennem huden)

8.2. Eksponeringskontrol
Beskyttelse af hænder:
Ved gentagen eller langvarig hudkontakt, brug hansker. Brug gummihandsker eller latexhandsker. Nitrilgummi. Neopren. Materialetykkelse:
0,10mm. Gennembrudstid: >480 min. STANDARD EN 374.
Beskyttelse af øjne:
Ved normale anvendelsesforhold er det ikke nødvendigt med særligt øjenværn. Brug beskyttelsesbriller, hvis der er risiko for kontakt med øjnene
ved sprøjt. STANDARD EN 166.
Beskyttelse af krop og hud:
Brug egnet beskyttelsesbeklædning. Kittel.
Åndedrætsbeskyttelse:
Ikke påkrævet
Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:
Undgå udledning til miljøet.
Andre oplysninger:
Personlige værnemidler skal vælges i henhold til CEN-standarderne og i samråd med leverandøren af værnemidler.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform
: Faststof
Udseende

: For-fyldt plastindretning for prøvetagning, fyldt med 5,0 ml extraction buffer.

Farve

: Buffer: Klar.

Lugt

: Ingen.

Lugtgrænse

: Ingen tilgængelige data

pH

: 7,8 - 8,2
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Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)

: Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt

: Ingen tilgængelige data

Frysepunkt

: Ingen tilgængelige data

Kogepunkt

: Ingen tilgængelige data

Flammepunkt

: Ingen tilgængelige data

Selvantændelsestemperatur

: Ikke selvantændeligt.

Nedbrydningstemperatur

: Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, gas)

: Ingen tilgængelige data

Damptryk

: Ingen tilgængelige data

Relativ damptæthed ved 20 °C

: Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde

: Ingen tilgængelige data

Massefylde

: ≈ 1 g/ml

Opløselighed

: Produktet er opløseligt i vand.

Log Pow

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, dynamisk

: Ingen tilgængelige data

Eksplosive egenskaber

: Ikke-eksplosivt.

Oxiderende egenskaber

: Ikke brændbart.

Eksplosionsgrænser

: Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger
Andre farer

: Ingen kendte.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen reaktive grupper.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabilt ved stuetemperatur og normale anvendelsesforhold.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Kobberlegeringer. Blyforbindelser: Kan danne eksplosionsfarlige damp/luft-blandinger.
10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen kendte.
10.5. Materialer, der skal undgås
Stærke syrer og oxidationsmidler. reducerende materialer. Aminer. Halogenerede carbonhydrider. Metaller. Chlorider. Hydrazin [(NH2)2].
dimethylsulfat.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Stabil under normale forhold.

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

Andre farer

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

natriumazid (26628-22-8)
LD 50 oral rotte

27 mg/kg

LD 50 hud rotte

50 mg/kg

LD 50 hud kanin

20 mg/kg

5-chlor-2-methyl-4H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (55965-84-9)
LD 50 oral rotte

64 mg/kg

LD 50 hud kanin

300 mg/kg
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LC50 inhalering rotte (mg/l)

3 mg/l/4 timer

Hudætsning/-irritation

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

Kimcellemutagenicitet

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

Carcinogenicitet

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

Reproduktionstoksicitet

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

Enkel STOT-eksponering

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

Gentagne STOT-eksponeringer

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

Aspirationsfare

: Ikke klassificeret

Andre farer

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

pH: 7,8 - 8,2

pH: 7,8 - 8,2

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Miljø - generelt

: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)

: Ikke klassificeret

Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk)

: Ikke klassificeret

natriumazid (26628-22-8)
LC50 fisk 1

0,7 mg/l (96 timer - Lepomis macrochirus)

EC50 Daphnia 1

4,2 mg/l (48 timer - Daphnia pulex)

5-chlor-2-methyl-4H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (55965-84-9)
LC50 fisk 1

0,19 mg/l (96 timer - Renbueørred)

EC50 Daphnia 1

0,16 mg/l (48 timer - Daphnia magna)

ErC50 (alger)

0,027 mg/l (EC50, 72 timer - Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistens og nedbrydelighed
CalproSmart™
Persistens og nedbrydelighed

Ingen data.

5-chlor-2-methyl-4H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (55965-84-9)
Bionedbrydning

39 - 62 % (28 dage, metode: OECD 301B)

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
CalproSmart™
Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige data.
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5-chlor-2-methyl-4H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (55965-84-9)
Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)

< 100

Log Pow

<3

12.4. Mobilitet i jord
CalproSmart™
Miljø - jord

Ingen data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
CalproSmart™
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
Andre negative virkninger

: Ingen kendte.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
National lovgivning (affald)

: Håndter som farligt biologisk inficerende stof.

Metoder til affaldsbehandling

: Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers
sorteringsanvisninger.

Produkt/Emballage-bortskaffelse

: Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.

Miljø - affald

: Undgå udledning til miljøet.

EAK-kode

: 18 02 03 - Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige krav af
hensyn til smittefare

PUNKT 14: Transportoplysninger
Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1. UN-nummer
Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke anvendelig
14.3. Transportfareklasse(r)
Ikke anvendelig
14.4. Emballagegruppe
Ikke anvendelig
14.5. Miljøfarer
Ikke anvendelig

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Vejtransport
Ikke anvendelig
Søfart
Ikke anvendelig
Luftfart
Ikke anvendelig
Transport ad indre vandveje
Ikke anvendelig
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Jernbane transport
Ikke anvendelig
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
EU-regler
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer, der er underlagt EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport
og import af farlige kemikalier.
Indeholder ingen stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske
miljøgifte

Nationale regler
EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj
2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af
28/09/2005 om listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøministeriets
bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.
Danmark
Danske nationale forordninger

: Må ikke bruges af unge under 18 år
Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der
kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets
udførelse)
Ved brug og bortskaffelse skal kravene fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om
foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
følges

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger
SDS ID

: 304725

Datakilder

: EU-forordning 2015/830 /EC, 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 790/2009/EC.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og
opbevaring af kemiske stoffer og produkter, med ændringer. Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om
listen over farlige stoffer. At-Vejledning C.0.1 af August 2007: Grænseværdier for stoffer og materialer.
Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1634 af 13. December om affald.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:
Acute Tox. 1 (Dermal)

Akut toksicitet (dermal), kategori 1

Acute Tox. 2 (Dermal)

Akut toksicitet (dermal), kategori 2

Acute Tox. 2 (Oral)

Akut toksicitet (oral), kategori 2

Acute Tox. 3 (Inhalation)

Akut toksicitet (indånding), kategori 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Akut toksicitet (oral), kategori 3

Aquatic Acute 1

Farlig for vandmiljøet — akut fare, kategori 1

Aquatic Chronic 1

Farlig for vandmiljøet — kronisk fare, kategori 1

Eye Irrit. 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2

Skin Corr. 1B

Hudætsning/hudirritation, kategori 1B

Skin Irrit. 2

Hudætsning/hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1

Hudsensibilisering, kategori 1

STOT RE 2

Specifik målorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 2

H300

Livsfarlig ved indtagelse.

H301

Giftig ved indtagelse.

H310

Livsfarlig ved hudkontakt.
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Sikkerhedsdatablad
CalproSmart™
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader

H315

Forårsager hudirritation.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H331

Giftig ved indånding.

H373

Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
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