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Sikkerhedsdatablad 
Glitterbug Potion 

 
Dato for opdatering: 01/SEP/2009 
Erstatter:                  21/MAR/2007 

 

1.  Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren 
Produktnavn Glitterbug Potion 

Anvendelse af 
produkt 

Produktet er en fluorescerende creme, der simulerer urenheder (bakterier mm.) på 
hænderne. Produktet er ikke giftigt. 

Importør  
Vestjysk Infektions Hygiejne 
Ranunkelvej 10 
DK – 7500 Holstebro 

Telefonnummer: 
0045 97 41 16 73  
Mobilnummer: 
0045 22 22 89 11 
E-mailadresse: 
VIH@glitterbug.dk 

 
 

 

2. Fareidentifikation 
Generelt Anvendes produktet som foreskrevet, er det sikkert og udgør ingen helbredsfare på 

hverken kort eller langt sigt. 
Utilsigtede eksponeringsveje, så som oral indtagelse af store mængder, kan kræve 
øjeblikkelig lægehjælp. 

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer 
Indholdsstoffer CAS nr. Faremærkning Risikosætninger EINECS nr. % 

Vand 
 

7732-18-5 Ingen Ingen 231-791-2 >80  

Blå pigmentblanding  
 

N/A Ingen Ingen N/A 4-6  

Paraffinolie 
 

8042-47-5 Ingen Ingen 232-455-8 2-5   

Glycerol 
 

56-81-5 Ingen Ingen 200-289-5 2-5 

Blanding indeholdende 
 
Glycerin-1-stearat 
 
Polyethylenglycolstearat 
 

 
 
123-94-4 
 
9004-99-3 

 
 
Ingen 
 
Ingen 

 
 
Ingen 
 
Ingen 

 
 
204-664-4  
 
Intet 

2-3 

Stearinsyre 
 
 
Hexadecan-1-ol 

57-11-4 
 
 
36653-82-4 

Ingen 
 
 
Ingen 

Ingen 
 
 
Ingen 

200-313-4 
 
 
253-149-0 

1-3 
 
 
1-3 
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4. Førstehjælpsforanstaltninger 
Øjenkontakt Øjenkontakt kan forårsage irritation af øjet. 

Gnid ikke øjnene ved øjenkontakt. Skyl øjeblikkeligt med rigelige mængder vand i 
mindst 15 minutter. Hvis tilstanden forværres eller irritationen varer ved kontaktes 
læge.  

Hudkontakt Dette produkt er beregnet til at komme på huden. Hudkontakt forventes ikke at 
forårsage uønskede bivirkninger. Heller ikke gentagen hudkontakt gennem længere 
tid. På sart hud kan hudirritation dog forekomme.  
Hvis rødmen, hævelse, kløe eller svie skulle forekomme skylles straks med rigelige 
mængder vand i mindst 15 minutter.  Eventuelt tilsmudset tøj fjernes. Pas på 
produktet ikke kommer i øjnene. Kontakt straks læge, hvis der opstår bivirkninger. 

Indånding Produktet forventes ikke at kunne udsætte luftvejene. Kan muligvis forårsage irritation 
af luftvejene. 
Flyt tilskadekomne til frisk luft. Hvis der ikke er nogen vejrtrækning, skal der gives 
kunstigt åndedræt. Kontakt læge. 

Indtagelse Indtagelse forventes ikke at være sandsynlig ved normal brug af produktet. 
Produktet kan muligvis forårsage mavetilfælde, kvalme eller anden skade i 
fordøjelsessystemet, hvis det indtages.  
Kontakt læge, hvis produktet indtages. Skyl munden og drik rigeligt med vand. Lad 
aldrig en person, der er bevidstløs eller har kramper, indtage noget gennem munden. 
Fremprovoker ikke opkastning. 

 

5. Brandbekæmpelse 
Brandslukningsmidler Produktet er vandbaseret og derfor ikke brandnærende. Egnede 

brandslukningsmidler til omgivende brand skal anvendes, fx vand eller 
skum. 

Specielle personlige 
værnemidler for 
brandslukningspersonale 

Brandslukningspersonale skal bære passende beskyttelsesudstyr. 
 

Specielle farer Ingen kendte 
 

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld 
Personbeskyttelse ved 
spild og udslip 

Bær egnet beskyttelsestøj. Vask tilsmudset tøj.  

Opsamlingsmetoder Ingen særlige krav. Rengør med vand. Advarsel – vil forårsage glatte 
overflader.  Spild må ikke komme i afløbet.  

 

7. Håndtering og opbevaring 
Håndtering Undgå kontakt med øjne. 

Opbevaring Opbevares i et velventileret rum ved stuetemperatur. Må ikke opbevares sammen med 
nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn. 
Holdes tæt lukket. Undgå temperaturer under frysepunktet. 
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8. Eksponeringskontrol og personlige værnemidler 

 

Åndedrætsværn Kræves ikke ved tilsigtet anvendelse. 

 

Beskyttelseshandsker Dette produkt er beregnet til at komme på huden. 

 

Øjenbeskyttelse Kræves ikke ved tilsigtet anvendelse. Øjenkontaktet skal dog 
undgås. 

 Indtagelse Usandsynlig eksponeringsvej under normal brug. Hvis produktet 
synkes kan det muligvis forårsage skade i fordøjelsessystemet. 

 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 
Form / konsistens Hvid creme  

Lugt Svag 

pH Ikke bestemt  

Flammepunkt Ikke bestemt 

Brændbarhed Ikke brændbart 

Relativ densitet Ikke bestemt 

Opløselighed (vand) Blandbart 

Opløselighed (andet) Ikke bestemt 

Damptryk Ikke bestemt 

Densitet Ikke bestemt 

Brandnærende egenskaber Ingen kendte 

Eksplosive egenskaber Ingen kendte 

 

10. Stabilitet og reaktivitet 
Stabilitet Stabilt / ikke reaktivt 

Farlig polymerisering Vil ikke opstå. 

Farlige reaktioner Ingen for tiden kendte. 

Farlige nedbrydningsprodukter Ingen for tiden kendte. 

 

11. Toksikologiske oplysninger 
Akut 
toksicitet 
 

Blåt 
pigment 

LD50 
Oral 
Rotte 16000 mg/kg 
 
LC50  
Inhalation 
Rotte >4 mg/l (4hours)  
 
LD50  
Dermal 
Rotte >23000 mg/kg 

 Glycerol LD50  
Oral 
Rotte 12600 mg/kg  
 
LC50 
Inhalation 
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Rotte >570 mg/l (1 hour) 
 
LD50 
Dermal 
Kanin >10 g/kg. 

 Paraffinolie 
 
 
 
 

 

LD50 
Oral 
Rotte >5000 mg/kg 
 
LD50  
Dermal 
Kanin >2000 mg/kg. 

Inhalation Usandsynlig eksponeringsvej 

Hudkontakt Dette produkt er beregnet til at komme på huden. Det er usandsynligt, at det vil 
forårsage betydelig hudirritation selv ved gentagen kontakt. 

Øjenkontakt Kan irritere øjnene 

Indtagelse Usandsynlig eksponeringsvej under normal brug. Hvis produktet synkes kan det 
muligvis forårsage skade i fordøjelsessystemet. 

 

12. Miljøoplysninger 
Ingen miljømæssige eller særlige hensyn, når produktet anvendes i forhold til anvisningerne. 
Produktet anses ikke for miljøskadeligt i normal fortynding, ved tilsigtet brug og almindelig udledning i 
kloakken.  

 

13. Bortskaffelse 
Ingen særlige forhold, når affaldet bortskaffes til kommunal affaldsordning. Tom emballage kan 
eventuelt sendes til genanvendelse. 

 

14. Transportoplysninger 
Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID). 
 

15. Oplysninger om regulering 
Risikosætninger Ingen 
Sikkerhedssætninger S25 Undgå kontakt med øjnene. 

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand 
og læge kontaktes. 

 
 

16. Andre oplysninger 
Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning 
korrekte på datoen, hvor det er revideret. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker 
håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som 
en garanti eller kvalitetsangivelse. Brugere skal selv vurdere egnetheden af denne information og er 
alene ansvarlige for at opfylde kravene til gældende lovgivning.  
 
Vestjysk Infektions Hygiejne er ikke erstatningsansvarlig over for tab eller skader, der måtte opstå 
enten direkte, indirekte, tilfældigt eller som følge af brugen af denne information.   

 


