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

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Stof 

Handelsnavn : RENTOKIL N2 KONTROLLERET ATMOSFAERE 

EC-nummer : 231-783-9 

CAS nr : 7727-37-9 

Produkttype : Biocidholdigt 

Registreringsnr.  666-6 

Produktgruppe : Produkt 

Dispensationer for REACH-godkendelse  Fritaget for REACH-registrering 

 

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

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse 

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig 
anvendelse 

: Forbeholdt erhvervsmæssig brug 

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

: Til professionel brug som insektdræbende desinfektionsmiddel til kontrol af lagret produkt mod 
skadedyr, trænedbrydende insekter, tekstilskadedyr og andre leddyr. 

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

: Insektbekæmpelsesmiddel 

 

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Leverandør 
Rentokil Initial Supplies 
Liverpool 
L33 7SR 
UK. 
 
Linje til produktrådgivning  +44 (0)151 548 5050 
E-mail: sds@rentokil.com 

National kontakt 
Rentokil Initial A/S 
Initial Hygoform 
Paul Bergsøes Vej 22 

  

 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : +44 (0)1342 833 022 
 

Land Firmanavn Adresse Nødtelefonnummer Bemærkning 

Danmark Giftlinjen 
Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Bakke 23 
2400 København NV 

+45 82 12 12 12  

 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

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

Gasser under tryk : Komprimeret gas H280   
    

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16 
 

 
 

 
  

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 
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2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning  

Farepiktogrammer (CLP) : 

 

GHS04 

     

Signalord (CLP) : Advarsel 

Faresætninger (CLP) : H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning 

Sikkerhedssætninger (CLP) : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn. 
P103+202 - Læs etiketten før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og 
forstået. 
P234 - Opbevares kun i den originale beholder. 
P284 - Anvend åndedrætsværn. 
P308+P311 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Ring til en læge, en 
GIFTINFORMATION. 
P405+402+403+235 - Opbevares under lås. Opbevares et tørt sted. Opbevares på et godt 
ventileret sted. Opbevares køligt. 
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i Nationale regler 

 

 

   
 
 

 

2.3. Andre farer 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 

Navn : RENTOKIL N2 KONTROLLERET ATMOSFAERE 

CAS nr : 7727-37-9 

EC-nummer : 231-783-9 
 

Navn Produktidentifikator % 

Nitrogen (CAS nr) 7727-37-9 
(EC-nummer) 231-783-9 

99.99 

 

 

Fuld ordlyd af H-sætninger: se afsnit 16 
 

 

3.2. Blandinger 

Ikke relevant 
 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp generelt : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis 
muligt etiketten). 

Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Sørg for indånding af 
frisk luft. Hold den tilskadekomne i ro. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Denne form for eksponering forventes ikke. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Denne form for eksponering forventes ikke. 

Førstehjælp efter indtagelse : Denne form for eksponering forventes ikke. 
 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold. 
 

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

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. 

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved 
bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. 
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Beskyttelse under brandslukning : 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 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr. 

Nødprocedurer : Udluft området. 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer. 
 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Forholdsregler for sikker håndtering : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, 
drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at 
forhindre dannelsen af dampe. 

 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Må kun opbevares i originalbeholderen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra: 
Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug. 

Uforenelige produkter : Stærke baser. Stærke syrer. 

Uforenelige materialer : Antændelseskilder. Direkte sollys. 

Opbevaringssted : Opbevares på et godt ventileret sted. 
 

7.3. Særlige anvendelser 

Insektbekæmpelsesmiddel. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Kontrolparametre 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 
 

 
 

 
 

8.2. Eksponeringskontrol 

Personlige værnemidler: 

Undgå enhver unødvendig eksponering. 
 

 

Beskyttelse af hænder: 

Bær beskyttelseshandsker. 
 

Beskyttelse af øjne: 

Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller 
 

   

Åndedrætsbeskyttelse: 

Brug egnet maske 
  

Andre oplysninger: 

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. 
 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Gas 
  

Farve : Farveløst. 
  

Lugt : Karakteristisk. 
  

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
  

pH : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
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Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Flammepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Antændelighed (fast stof, gas) : Ikke brændbar. 
  

Damptryk : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data 
  

Opløselighed : Ingen tilgængelige data 
  

Log Pow : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 
  

 

9.2. Andre oplysninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

10.2. Kemisk stabilitet 

Ikke fastsat. 
 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ikke fastsat. 
 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Direkte sollys. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer. 
 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Stærke syrer. Stærke baser. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid). 
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet : Denne form for eksponering forventes ikke. 
 

 
 

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 : Denne form for eksponering forventes ikke. 

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 

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret 

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 
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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 

 

  
 
 

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på 
mennesker og mulige symptomer 

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

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

RENTOKIL N2 KONTROLLERET ATMOSFAERE (7727-37-9) 

Persistens og nedbrydelighed Ikke fastsat. 
 

 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

RENTOKIL N2 KONTROLLERET ATMOSFAERE (7727-37-9) 

Bioakkumuleringspotentiale Ikke fastsat. 
 

 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

 

12.6. Andre negative virkninger 

Andre farer : Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 13: Bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

National lovgivning (affald) : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. 

Metoder til affaldsbehandling : Under normale omstændigheder vil affaldsprodukter / tomme beholdere blive bortskaffet af 
Rentokil Initial. 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. 

Andre farer : Tomme flasker returneres til leverandørerne. 

Miljø - affald : Undgå udledning til miljøet. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

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

14.1. FN-nummer 

UN-nr. (ADR) : 1066 

UN-nr. (IMDG) : 1066 

UN-nr. (IATA) : 1066 

UN-nr. (ADN) : 1066 

UN-nr. (RID) : Ikke relevant 
 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Korrekt transportbetegnelse (ADR) : NITROGEN, KOMPRIMERET 

Officiel godsbetegnelse (IMDG) : NITROGEN, COMPRESSED 

Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Nitrogen, compressed 

Korrekt transportbetegnelse (ADN) : NITROGEN, KOMPRIMERET 

Korrekt transportbetegnelse (RID) : Ikke relevant 

Beskrivelse i transportdokument (ADR) : UN 1066 NITROGEN, KOMPRIMERET, 2.2, (E) 

Beskrivelse i transportdokument (IMDG) : UN 1066 NITROGEN, COMPRESSED, 2.2 

Beskrivelse i transportdokument (IATA) : UN 1066 Nitrogen, compressed, 2.2 

Beskrivelse i transportdokument (ADN) : UN 1066 NITROGEN, KOMPRIMERET, 2.2 
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14.3. Transportfareklasse(r) 

ADR   

Transportfareklasse(r) (ADR) : 2.2 

Faresedler (ADR) : 2.2  

 

 : 

 

   

IMDG   

Transportfareklasse(r) (IMDG) : 2.2 

Faresedler (IMDG) : 2.2  

 

 : 

  

   

IATA   

Transportfareklasse(r) (IATA) : 2.2 

Faresedler (IATA) : 2.2 

 

 : 

 

   

ADN   

Transportfareklasse(r) (ADN) : 2.2 

Faresedler (ADN) : 2.2  

 

 : 

 

   

RID   

Transportfareklasse(r) (RID) : Ikke relevant 
 

14.4. Emballagegruppe 

Emballagegruppe (ADR) : Ikke relevant 

Emballagegruppe (IMDG) : Ikke relevant 

Emballagegruppe (IATA) : Ikke relevant 

Emballagegruppe (ADN) : Ikke relevant 

Emballagegruppe (RID) : Ikke relevant 
 

14.5. Miljøfarer 

Miljøfarlig : Nej 

Marin forureningsfaktor : Nej 

Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
 

    
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

- Vejtransport 
  

Klassificeringskode (ADR)  : 1A  

Særlige bestemmelser (ADR) : 653 



RENTOKIL N2 KONTROLLERET ATMOSFAERE 
Sikkerhedsdatablad  
 

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

30/07/2018 DA (dansk) SDS Ref.: 1096 7/8 
 

Begrænsede mængder (ADR) : 120ml 

Undtaget mængder (ADR) : E1 

Emballeringsforskrifter (ADR) : P200 

Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP9  

Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere 
(ADR) 

: (M) 

Tankkode (ADR) : CxBN(M) 

Særlige bestemmelser for tanke (ADR) : TA4, TT9  

Køretøj til tanktransport : AT 

Transportkategori (ADR) : 3 

Særlige bestemmelser for transport - 
Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR) 

: CV9, CV10, CV36 

Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 20  

Orange identifikationsbånd : 

 

Tunnelrestriktionskode (ADR) : E  

- Søfart 
  

Begrænsede mængder (IMDG) : 120 ml 

Undtagne mængder : E1 

Emballeringsforskrifter  (IMDG) : P200 

EmS-nr. (Brand) : F-C 

EmS-nr. (Udslip) : S-V 

Stuvningskategori (IMDG) : A 

Egenskaber og bemærkninger (IMDG) : Non-flammable, odourless gas. Lighter than air (0.97). 

- Luftfart 
  

PCA undtagne mængder (IATA) : E1 

PCA begrænsede mængder (IATA) : Forbudt 

PCA begrænset mængde max. nettomængde 
(IATA) 

: Forbudt  

PCA emballagevejledning (IATA) : 200 

PCA max. nettomængde (IATA) : 75kg 

CAO emballagevejledning (IATA) : 200 

CAO max. nettomængde (IATA) : 150kg 

Særlige bestemmelser (IATA) : A69 

ERG-kode (IATA) : 2L 

- Transport ad indre vandveje 
  

Klassificeringskode (ADN) : 1A  

Særlige bestemmelser (ADN) : 653 

Begrænsede mængder (ADN) : 120 ml 

Undtagne mængder (ADN) : E1 

Udstyr påkrævet (ADN) : PP 

Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) : 0 

- Jernbane transport 
  

Ingen tilgængelige data 
 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 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 
 

Ingen begrænsninger i henhold til bilag XVII til REACH 

RENTOKIL N2 KONTROLLERET ATMOSFAERE er ikke på REACH-kandidatlisten 

RENTOKIL N2 KONTROLLERET ATMOSFAERE er ikke opført på listen i Bilag XIV i REACH 
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15.1.2. Nationale regler 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 
 

 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering 
  

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

 

 

Datakilder : 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 ændring af forordning (EF) nr. 
1907/2006. 

 

 

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

Press. Gas (Comp.) Gasser under tryk : Komprimeret gas 

H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning 
 
 

 

 
RI - SDS EU (REACH Annex II) CLP 
 

Inden du anvender et produkt, skal du sikre dig, at du forstår dets etiket. 

Oplysningerne på sikkerhedsbladet er efter vores viden og overbevisning korrekte og pålidelige på dagen for udgivelsen. Disse oplysninger omhandler udelukkende det specifikke materiale, der 
henvises til i dette sikkerhedsblad og gælder ikke for det pågældende materiale, hvis dette anvendes sammen med noget andet materiale(r) eller til noget andet formål end det, som er angivet heri. 
Hverken Rentokil Initial plc eller dets datterselskaber pådrager sig ansvaret, hvis dette produkt anvendes til noget andet formål end det, som er beskrevet i dette sikkerhedsblad. Dette påvirker ikke 
dine lovmæssige rettigheder. Det er brugerens ansvar at informere sig om omfanget af de pågældende oplysningers egnethed til vedkommendes eget specifikke brug. 
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