
 
 

 

 
 
 
 

SIKKERHEDSDATABLAD KOSMETISK PRODUKT 
 
 
 

Identifikation af produktet og 
selskabet/virksomheden 

 

Oplysninger vedrørende produktet  

Produktnavn SN SANI GEL ML 600 

Produkttype og anvendelse Gel med vand og sprit til rengøring af hænder – 77% 

Kode 1033 

Oplysninger vedrørende 
leverandøren 

 

Identifikation af forhandleren Navn 
og adresse 

ITALCHIMICA S.R.L., Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova - tlf. +39 049 
8792456 

Producent og ansvarshavende: 
Navn og adresse 

ITALCHIMICA S.R.L., Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova - tlf. +39 049 
8792456. regulatory@italchimica.it - produzione@italchimica.it 

Kontaktperson: Navn og adresse 
ITALCHIMICA S.R.L., Riviera Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova - tlf. +39 049 
8792456. regulatory@italchimica.it - produzione@italchimica.it 

Telefonnummer til oplysninger og 
nødstilfælde - Info point 

tlf. +39 049 8792456 

Sammensætning/oplysninger om 
produktet 

 

Sammensætning (INCI) og andre 
beskrivende elementer 

 

. Ingrediensliste (INCI). 
Dermatologisk testet. Slutprodukt 
ikke testet på dyr. 

Alcohol denat., Aqua [Water], Glycerin, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate 
crosspolymer, Panthenol, Propylene glycol, Triethanolamine. 

Identifikation af eventuelle risici  

Oplysninger vedrørende 
eventuelle risici 

 

 
Produktet betragtes ikke som farligt, og når det anvendes i henhold til 
producentens anvisninger, er produktet uskadeligt for mennesker og miljø.  

 

Advarsel: Udvortes brug. Øjenirritation: skyl med vand i tilfælde af kontakt. 

Pbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder. 

Førstehjælp  

Generelle anvisninger  

Generelle anvisninger og 
beskrivelse af de korrekte 
førstehjælpsforanstaltninger, som 
specificerer om lægehjælp er 
påkrævet 

Effekter, symptomer samt anvisninger til førstehjælp. 

Effekter og symptomer  

De nedenstående oplysninger er 
relevante i tilfælde af 
uhensigtsmæssig brug eller 
ulykke: 

 

Indtagelse Indtagelsen kan forårsage diskret irritation i mavetarmkanalen. 

Hudkontakt Dermatologisk testet 

Øjenkontakt Øjenkontakt med ikke fortyndet produkt kan forårsage øjenirritation. 

Kontor1
Papirladen.dk



 
 

Inhalering Ingen 

Anvisninger til førstehjælp  

Indtagelse 
Utilsigtet indtagelse i større mængder: fremkald ikke opkastning. Rådfør med en 
læge efter behov. 

Hudkontakt Ingen 

Øjenkontakt 
Utilsigtet øjenkontakt med ikke fortyndet produkt: Tag kontaktlinserne ud, skyl 
straks med rigeligt lunkent vand. Rådfør med læge, hvis irritationen vedvarer. 

Inhalering 
Massiv inhalering i tilfælde af aerosoler: bring personen udendørs i frisk luft. 
Rådfør med en læge, hvis ubehaget vedvarer. 

Foranstaltninger til brandsikring  

Midler og procedurer til 
brandsikring 

 

 

Antændelighed: brændbart.  
Typer brandslukkere: 
brug tørre slukningsmidler til mindre brande og vanddamp eller skum til større 
brande. Afkøl beholderne med vand. Særligt beskyttelsesudstyr: brug handsker, 
beskyttelsesbriller, gasmaske osv. 

Forholdsregler ved utilsigtet spild 
af produkt 

 

Foranstaltninger til beskyttelse af 
personer og miljø 

 

 

Det spildte produkt opsamles med sand, savsmuld eller klude, og overføres i 
egnede beholdere til bortskaffelse i henhold til standarderne. Vask de 
kontaminerede områder med rigeligt vand. Det spildte produkt må aldrig hældes 
tilbage i den oprindelige beholder. Det spildte produkt må aldrig genbruges. 

Håndtering og oplagring  

Håndtering  

 

Følg vejledningerne på pakken eller på den vedlagte indlægsseddel/banderole/skilt 
nøje. Undgå enhver form for brug, som ikke angives i vejledningerne. Undgå 
blandinger med andre produkter eller lignende produkter eller med stoffer, som 
ikke angives i de specifikke vejledninger. Det spildte produkt må aldrig hældes 
tilbage i de oprindelige beholdere til genbrug. Produktet skal opbevares uden for 
børns rækkevidde. Konstant eksponering grundet arbejdsmæssige årsager for 
rensemidlerne (sæbe, shampoo, rensevæsker) kan muligvis forårsage en 
svækkelse af det hydrolipide lag og stratum corneum, som udgør hudens naturlige 
barriere. Svækkelsen af denne barriere kan være årsag til hudlæsioner, som 
dermed vil være mere udsatte for ydre påvirkninger. Under disse omstændigheder 
kan håndteringen af andre produkter, som normalt anvendes under arbejdet, uden 
de hensigtsmæssige foranstaltninger (f.eks. handsker eller specifikke personlige 
værnemidler), være årsag til overfølsomhed, der med tiden eventuelt kan føre til 
mere alvorlige tilfælde. 

Oplagring  

 

Opbevares på et tørt og velventileret sted (rumtemperatur). Produktet må ikke 
opbevares eller bruges i nærheden af åbne ild eller varmekilder eller elektriske 
apparater eller direkte sollys. Produktet må ikke opbevares ved temperaturer 
under 5°. Beholderen skal lukkes omhyggeligt efter brug. 

Personlige 
værnemidler/eksponeringskontrol 

 

Generelle 
beskyttelsesforanstaltninger og 
arbejdshygiejne 

 

 

“Hvis der identificeres risici, der ikke kan undgås på anden måde, er 
arbejdsgiveren forpligtet til at stille hensigtsmæssige personlige værnemidler til 
rådighed for medarbejderne (PV) (art. 77 Lovdekret 81/08 samt ændringer og 
supplementer) De personlige værnemidler skal overholde kravene i Lovdekret 
425/2016. Medarbejderne skal anvende de personlige værnemidler, som stilles til 
rådighed af arbejdsgiveren (art. 20 og 78 fra Lovdekret 81/08).” I det konkrete 
tilfælde: i løbet af alle faser hvad angår påføring, håndtering og afsluttede skylning, 
bruges gummihandsker til engangsbrug. De anvendte instrumenter skal være 
omhyggeligt rengjort. Undgå instrumenter med nikkel. Undgå brugen af smykker. 



 
 

“Arbejdsmiljøet skal være velventileret, eventuelt med mekanisk ventilation. 
Steder, hvor der kan forekomme emissioner af damp, gas eller støv eller spredning 
af stoffer, skal implementeres i adskilte områder, som er udstyret med 
indsugningssystemer eller opsamlingssystemer i det pågældende område.” (Afsnit 
II fra Lovdekret 81/08). 

Fysiske og kemiske egenskaber  

Fysiske og kemiske egenskaber  

Fysisk tilstand Gel 

Lugt Kendetegnende  

Farve Farveløs  

pH 6.5 + / - 0.5 

Stabilitet og reaktivitet  

Stabilitet  

 Produkt stabilt ved rumtemperatur. 

Bemærkninger ifm. bortskaffelsen  

Hensyntagen ifm. bortskaffelsen  

Beskrivelse af de egnede metoder 
til bortskaffelse af produktet samt 
eventuelt kontamineret 
emballage. 

Med hensyn til bortskaffelse af kosmetiske produkter er den lovgivningsmæssige 
ramme Del fire fra lovdekret 152/06 (Miljøbeskyttelsesloven) og efterfølgende 
ændringer. Hvad angår bortskaffelse af ikke-farligt affald fra 
håndværksvirksomheder (i tilfælde af en frisør- eller skønhedssalon drejer det sig 
om brugte flasker eller beholdere, der er tomme), kan disse bortskaffes med 
almindeligt affald, hvis den lovgivningsmæssige ramme ifm. bortskaffelsen af de 
kosmetiske produkter, er Del fire fra lovdekretet, som angiver kommunernes 
kompetenceområder. I henhold til Lovdekret 152/2006 (art.75), hvad angår 
vandbeskyttelse, anses professionelle frisøraktiviteter som private boliger, hvis 
spildevand kan frigives i kloakken som sådan, forudsat at de overholder de lokale 
myndigheders lovgivning (f.eks. kommuner og foreninger), der forvalter det 
offentlige kloaksystem. 

Oplysninger vedrørende 
lovgivningen 

 

Oplysninger vedrørende 
bestemmelserne 

 

Forordning (EF) 1223/2009 med 
hensyn til brugsklare kosmetiske 
produkter. Forordning (EF) 
1272/2008 med hensyn til 
klassificering, mærkning og 
emballering af kemiske stoffer  

“De kosmetiske produkter, beregnet til slutbrugeren og reguleret af Forordning 
(EF) nr. 1223/2009, omfattes ikke af anvendelsesområdet i Forordning 1272/2008 
(CLP) (2) og Direktiv 1999/45/EF (3). De færdige kosmetiske produkter skal ikke 
klassificeres og afmærkes (i henhold til Direktiv 1999/45, og efter 1. juni 2015, i 
henhold til CLP). Derudover udelukker Forordning 1907/2006 (REACH) (4) de 
færdige kosmetiske produkter fra anvendelsen af foranstaltningerne i afsnit IV fra 
REACH, især, fra bestemmelserne i artikel 31 (sikkerhedsdatablade) og 32 
(yderligere oplysninger, når sikkerhedsdatabladet ikke er påkrævet)). I henhold til 
Forordning EF 1223/2009 er slutbrugeren enten slutkunden eller den 
erhvervsmæssige bruger. Den erhvervsmæssige bruger beskyttes af Lovdekret 
81/08, som stiller krav til arbejdsgiveren om at foretage en risikovurdering ifm. 
medarbejdernes sikkerhed og sundhed (art. 28 Lovdekret 81/08). Det pågældende 
dekret definerer (afsnit IX, art. 222) ikke kun de stoffer og præparater, der svarer til 
de relevante standarders klassificeringskriterier som farlige kemiske stoffer, men 
også de stoffer, der [...] kan udgøre en risiko for medarbejdernes sikkerhed og 
sundhed grundet deres kemiske-fysiske og kemiske eller toksikologiske 
egenskaber, samt hvordan de bruges eller findes på arbejdspladsen, herunder 
kemiske stoffer, der har fået tildelt en erhvervsmæssig eksponeringsgrænseværdi 
(art. 222 (1)(b)(3)). 

... 

Sikkerhedsdatabladene er kun påkrævede til stoffer og præparater, der 
klassificeres som farlige, og ikke når stoffet/præparatet ikke er klassificeret (art. 31 
og 32 fra REACH). De kosmetiske produkter udelukkes fuldstændig fra 
anvendelsen af de pågældende bestemmelser (art. 2(6)(b) fra REACH); 

... 
De færdige kosmetiske produkter omfattes ikke af anvendelsesområdet i 
Forordning 1272/2008 - CLP (art. 1(5)(c)) og Direktiv 1999/45 (art. 1(5)(c)). 

Yderligere oplysninger  

Yderligere oplysninger  



 
 

Generelle oplysninger: 

Oplysningerne i dette faktablad baseres på vores aktuelle viden og på 
fællesskabslovgivningen. Produktet må ikke bruges til andre formål end dem, som 
specificeres, med mindre man har modtaget skriftlige vejledninger vedrørende 
produktets håndtering. Hvis man imidlertid tager de diverse 
anvendelsesmuligheder i betragtning samt de eventuelle uforudsigeligheder, som 
ikke afhænger af producenten, er det ikke muligt at påtage sig nogle ansvar med 
hensyn til oplysningerne heri. Det er brugerens ansvar at træffe alle de 
nødvendige forholdsregler for at opfylde kravene i de lokale og nationale 
standarder. Oplysningerne i dette dokument stemmer overens med den gældende 
lovgivning. 

Dokumentets gyldighed: Dette dokument annullerer og erstatter alle forudgående versioner. 

Dokument er udfyldt af: 

Italchimica srl  

Sidst ajourført: 13-05-2020 

 
 




