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SEKTION 1: Namnet på ämnet/preparatet och företaget 
 

1.1. Produktbeteckning/Handelsnamn: 

Produkt formulering : Blandning 

Namn : Adaptil Junior Halsband 

1.2. Användningsområde samt användningar  vilka det avrådes från 

Användning av produkten : Syntetiskt ansiktsferomon som skapar en atmosfär av välbefinnande hos hunden. Hunden bär 
halsbandet under 4 veckor. 

 

Begränsningar av användningen   
 

1.3. Kontaktuppgifter  om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Ceva Santé Animale 
10 Avenue de la Ballastière 
33500 Libourne, Frankrike 
+33 (0)5 57 55 40 40 
contact@ceva.com 
 

Ceva Animal Health AB 
Annedalsvägen 9 
22764 Lund, Sverige 
046 128100 
kontakt@ceva.com 

1.4. Nödtelefon 

Land Typ av information Address Nödtelefon 

Sverige Giftinformationscentralen - +46 10 456 67 00 eller 112 

SEKTION 2: Farliga egenskaper 
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt EG förordningen  Nr. 1272/2008 (CLP) 

Ej klassificierad 

Klassificering enligt EG-direktivet 67/548/EEC eller 1999/45/EG  

Ej klassificerad 

Skadliga fysikalisk-kemiska, hälso och miljöeffekter 

Såvitt vi vet utgör denna produkt inte någon särskild risk, förutsatt att den hanteras i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Produkten 
medför ej någon speciell miljörisk förutsatt att avfallshanteringen (se avsnitt 13) och nationella eller lokala bestämmelser följs. Ej klassificerad som 
brandfarlig enligt EG-kriterier 

 

2.2. Märkningsuppgifter 

Märkning enligt förordningen (EG) 1278/2008 

Produkten är inte märkningspliktig. 

 

2.3. Andra faror 

Denna blandning uppfyller inte kriterierna för 
PBT enligt REACHförordningen, annex XIII 

Denna blandning uppfyller inte kriterierna för 

vPvB enligt REACHförordningen, annex VIII 

Andra faror som inte medför klassificering: 

Inga under normala förhållande 

:  

2.4. Övrig information  

 

SEKTION 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.1. Ämnen  

Ej tillämplig 

mailto:contact@ceva.com
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3.2. Blandning 

Denna blandning uppfyller inte kriterierna i REACH, annex II, sektion 3.2 
 

SEKTION 4: Första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning : Ej tillämpligt 

Hudkontakt : Tvätta med tvål och vatten. Vid hudirritation eller rodnad, sök läkarhjälp. 

Kontakt med ögonen : Håll ögonlocken brett isär. Skölj med en mjuk vattenstråle i några minuter. Kontakta läkare om 
irritation kvarstår. 

Förtäring : Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarhjälp vid obehag. 
 

4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symtom /skador    : Inga kända 

 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Symtomatisk behandling. 

SEKTION 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1. Släckmedel 

   

Lämpliga släckmedel 

Olämpliga släckmedel 

: Skum. Pulver. Vattenspray. Koldioxid (CO2) 

Stark vattenstråle direkt mot branden. 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Farliga förbränningsprodukter : Inga specifika farliga nedbrytningsprodukter kända (undantaget frisättning av koldioxid) 
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Instruktioner till brandmän : Använd vattenspray eller vattenånga för att kyla utsatta behållare. Håll kvar släckningsvattnet 
genom uppdämning.  

Personlig skyddsutrustning : Undvik inandning av rök och ångor. Bär lämplig skyddsutrustning för andningsvägarna vid 
otillräcklig ventilation.  

SEKTION 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.1.1. För annan personal än räddnings- 

                personal     

 Nödåtgärder                                             Inga särskilda försiktighetsåtgärder. Undvik att andas in ångor.  
                                                                                 Individuella tvättrutiner bör följas efter eventuella kontakter.  
                                                                                 Sörj för god ventilation i arbetslokaler efter oavsiktliga utsläpp    

6.1.2. För räddningspersonal                         Samma som under 6.1.1. 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra utsläpp i kommunalt avlopp/vatten. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Metoder för inneslutning : Fasta beståndsdelar samlas upp mekaniskt.  

Metoder för sanering : Skölj förorenade områden med rikligt med vatten.  

Övrig information : Förorenat material ska kasseras enligt gällande bestämmelser.  
 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Se avsnitt 13 för  ytterligare information.    

SEKTION 7: Hantering och lagring 
 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Försiktighetsåtgärder för säker hantering : Undvik kontakt med hud och ögon. 
 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsbetingelser : Förvaras torrt och svalt i välventilerade utrymmen. Skyddas mot höga temperaturer. 
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Oförenliga material/ämnen : Förvaras avskilt från starkt oxiderande ämnen. 

Speciella förpackningsrutiner : Förvaras i orginalförpackningen. 
 

7.3. Specifik slutanvändning 

Ingen ytterligare information tillgänglig.  

SEKTION 8: Begränsning av exponering/personligt skydd 
 

8.1. Kontrollparametrar 

Ingen ytterligare information tillgänglig.  

8.2. Begränsning av exponering 

Blandningen är inte klassificerad för några 
hälsorisker 

: Inga särskilda skyddsföreskrifter för identifierade användare 

 

Handskydd                                                 

  

Skyddshandskar av butylgummi rekommenderas.                                           

 

Ögonskydd/ansiktsskydd 

  

Skyddsglasögon rekommenderas. 

   

 

Kroppsskydd 

 

 

  

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. 
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SEKTION 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Formulering : Fast form. 
  

Färg : Ej tillgängligt. 
  

Lukt : Ej tillgängligt. 
 

Luktgräns : Ej tillgängligt. 
 

pH (produkt) : Ej tillgängligt. 
 

Relativ indunstningshastighet (butyl acetate=1) : Ej tillgängligt. 
 
  

Smältpunkt : Ej tillgängligt. 
 

Fryspunkt : Ej tillgängligt. 
 

Kokpunkt : Ej tillgängligt. 
 

Flampunkt : Ej tillgängligt. 
 
  

Övre/nedre antändbarhet explosionsgränser : Ej tillgängligt. 
 

Sönderdelningstemperatur : Ej tillgängligt. 
 
  

Flampunkt : Ej tillgängligt. 
 
  

Ångtryck : Ej tillgängligt. 
 
  

Relativt ångtryck vid 20 °C : Ej tillgängligt. 
 
  

Relativ densitet : Ej tillgängligt. 
 
  

Löslighet i vatten  Olösligt. 

Log Pow : Ej tillgängligt. 
 
  

Log Kow : Ej tillgängligt. 
 
  

Viskositet, kinematisk : Ej tillgängligt. 
 

Viskositet, dynamisk : Ej tillgängligt. 
 
  

Explosiva egenskaper :  Ej explosivt 
 

Oxiderande egenskaper : Ej oxiderande (enligt EG-kriterier). 
  

Explosiva egenskaper, gränser : Ej tillgängligt 
  

 

9.2. Ytterligare  information 

Ingen ytterligare information tillgänglig. 

SEKTION 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Ej reaktiv under normal användnings- och lagringsförhållanden. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil vid rumstemperatur och under normal användningsförhållanden. 
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Ingen under normala förhållanden. 
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10.4. Förhållanden som skall undvikas 

Undvik höga temperaturer. 
 

10.5. Oförenliga material 

Starkt oxiderande ämnen. 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Kolmonoxid (CO) och Koldioxid (CO2). Klorerade lösningsmedel. 

 

SECTION 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

: Ej klassificerat (Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriterierna) 

Hudirritation/frätande 

Allvarlig ögonskada/irritation 

Sensibilisering vid inandning/hudkontakt 

Mutagenicitet I könsceller 

Carcinogenecitet 

Reproduktionstoxicitet 

Specifik organ toxicitet (enstaka exponering) 

Specifik organtoxicittet (upprepad exponering) 

Fara vid Aspiration  

 

 : Ej klassificerat (Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriteriera)  

: Ej klassificerat (Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriteriera)  

: Ej klassificerat (Baserat på tillgängliga data, uppfylls inte klassificeringskriteriera) 

: Ej klassificerat. Ingen information tillgänglig. 

: Ej klassificerat. Ingen information tillgänglig. 

: Ej klassificerat. Ingen information tillgänglig. 

: Ej klassificerat. Ingen information tillgänglig. 

: Ej klassificerat. Ingen information tillgänglig. 

: Ej klassificerat. Ingen information tillgänglig. 

 

SEKTION 12: Ekologisk information 
 

12.1. Toxicitet 

Miljö - generellt : Undvik att sprida produkten i miljön.  
 

 
 

 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Persistens och nedbrytbarhet Produkten är inte biologiskt lättnedbrytbar. 
 
 
 

 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Ingen information tillgänglig. 
 
 

 

12.4. Rörlighet i jord 

Ingen information tillgänglig. 
 

12.5. Resultat från PBT- och vPvB utvärdering 

Denna substans/mixtur uppfyller inte REACH-bestämmelsens PBT-kriterier, bilaga XIII 

Denna substans/mixtur uppfyller inte REACH-bestämmelsens PBT-kriterier, bilaga XIII 

 
 

 
 

12.6. Andra skadliga effekter 

Ingen information tillgänglig. 
 

 

SEKTION 13: Avfallshantering 
 

13.1. Metoder för avfallshantering 

Produkt, avfallshantering 

Ytterligare information 

: Rester och spill är inte farligt avfall. Återvinns eller bortskaffas enligt gällande lag. 

: Tomma rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning. 

 

SEKTION 14: Transportinformation 
I överenstämmelse med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

Akut toxicitet:   
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14.1. UN nummer 

Produkten är inte farligt gods vid transport.   
 

14.2. Officiell transportbenämning 

   Ej tillämplig. 
 

14.3. Transportklasser 

 Ej tillämplig. 
 

14.4. Förpackningsgrupp 

Ej tillämplig.   

   
 

14.5. Miljöfaror 

Övriga upplysningar : Ingen ytterligare information tillgänglig. 
 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

14.6.1. Landsvägstransport 

Ingen ytterligare information tillgänglig.   

   

   

   

   

   

   

14.6.2. Sjötransporter 

Ingen ytterligare information tillgänglig.  

14.6.3. Flygtransport 

Ingen ytterligare information tillgänglig. 

 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II i MARPOL 73/78 och IBC koden 

 Ingen ytterligare information tillgänglig. 
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SEKTION 15: Gällande föreskrifter 
 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
 
 

15.1.1 EU-föreskrifter       
 
 

Inga restriktioner enligt REACH, Annex XVII 
 
 

 

15.1.2.  Nationell Lagstiftning 

Avfallsförordningen – SFS 2011:927 

 

15.2  Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 
 

Ingen information tillgänglig. 
 

 

SEKTION 16: Annan  information 
 

Datakällor : SDS för tillverkare,  

ECHA - European Chemical Agency. 

 

SDS EU (REACH Annex II)  

 
Informationen I detta Säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och är endast avsedd att beskriva produkten med avseende på hälsa, 
säkerhet och miljö. Den bör därför inte tolkas som en garnti för någon specifik egenskap hos produkten. 
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