
SIKKERHEDSDATABLAD:  
FLORAFREE ALCOGEL / HÅNDDESINFEKTION GEL /  
CUTAN HÅNDDESINFEKTION GEL 

 
1. Identifikation af produkt  
Handelsnavn: 
Produkt reg. Nr.: 
Anvendelsesområde:  
 
 
Leverandør:  
Telefon: 
e-mail: 

FloraFree alcogel / Hånddesinfektion Gel / Cutan Hånddesinfektion Gel 
1484896 
Hygiejnisk hånddesinfektionsgel. Anvendes hvor der kræves en høj og steril hygiejne. 
Indeholder Glycerin og Panthenol for hudpleje. Produktet har en hurtig 
bakteriedræbende effekt - 80 w/w-%. 
Deb Swarfega A/S, Agerhatten 27b, 5220 Odense SØ 
+45 6472 2400 
deb@deb.dk 
 

2. Fareindikation 
Produktet er meget brandfarligt. 
Produktet kan, hvis det kommer i øjnene, irritere øjets slimhinde  
 
3. Sammensætning af indholdsstoffer 
Ingrediens 
Ethanol 
Aqua 
1-propanol 
Glycerin 
Panthenol 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer 
Triisopropanolamine 
 
4. Førstehjælpsforanstaltninger 
Hud:  Ved forbrænding: skyl straks med vand indtil smerter er ophørt. Forsøg ikke at fjerne fastbrændt 
  tøj under skylningen. Kræves lægebehandling, fortsæt da skylning med vand indtil læge tager 
  over. Er vand ikke tilgængelig, kvæl da ilden med tæppe eller lignende. 
Øjne:   Skyl grundigt med rent vand i min. 10 min. Ved vedvarende gener, søg læge. 
Indånding: Søg frisk luft. 
Indtagelse: Rens mund og svælg grundigt.  Giv rigeligt at drikke. Søg læge. 
 
5. Brandbekæmpelse  
Produktet er meget brandfarligt. Ved brand anvendes skumslukker eller vandtåge. 
 
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld, herunder spild 
Ved spild moppes eller spules produkt bort med store mængder vand.  
Større mængde kan afleveres til Deb. 
 
7. Håndtering og opbevaring 
Bland ikke med andre stoffer end vand. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. 
Opbevares i original, mærket emballage utilgængeligt for børn. Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares 
på et godt ventileret sted. Holdbarhed min. 30 mdr. i ubrudt emballage. Beskyttes mod ekstreme temperaturer. 
 
8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 
Anvendes som hygiejnisk hånddesinfektion i alle situationer, hvor der kræves en meget høj grad af rene og 
sterile procedurer. 
Påføres synligt rene og tørre hænder. Mindst 2 ml produkt fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem 
fingre, på håndryg og håndflade samt omkring håndled. Indgnides til tørhed opnås. For maksimal effekt 
anbefales det at have en kontakttid på min. 30 sek. 
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9. Fysiske og kemiske data 
Farve:  
Tilstandsform :  
Lugt:  
pH: 

Klar, farveløs 
viskøs gel  
sprit-alkohol 
6,5 - 7,5 

Opløselighed i vand: 
Kogepunkt: 
Massefylde: 
Flammepunkt: 

100%  
- 
0,85 
21 oC 

10. Stabilitet og reaktivitet 
Bland ikke produktet med andre produkter. 
11. Toksikologiske oplysninger 
Øjne:  
Hud: 
 
Indånding:  
Indtagelse: 

Irriterer øjets slimhinde. 
Hud irritations test (in vivo 48 timers lappetest på 25 personer): ikke irriterende 
TEWL-test: ingen negativ effekt på hudens barrierefunktion. 
Ikke relevant 
Kan medføre mavegener. 

12. Miljøoplysninger 
Alle overfladeaktive stoffer overholder gældende lovgivning m.h.t. biologisk nedbrydelighed. 
13. Bortskaffelse 
EAK kode:  

 
07 06 08 

14. Transportoplysninger 
UN 1987, kl. 3, EG/PG II, Alkoholer, n.o.s., (Ethanol/1-propanol). Fareetiket 3. 
15. Oplysninger om regulering 
R&S-sætninger:  
R11: 
S2: 
S25: 
S26: 
S46:  
 
 
Krav om særlig uddannelse: 

 
Meget brandfarligt 
Opbevares utilgængeligt for børn 
Undgå kontakt med øjnene. 
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med. 
vand og læge kontaktes. 
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne           Meget brandfarligt 
beholder eller etiket.    
Ikke relevant  

Produktet er et kosmetisk produkt og hører under kosmetiklovgivningen. Produktet er således ikke omfattet af 
Arbejdsmiljøministeriets bekendtgørelse om farlige stoffer og produkter. 
 
16. Andre oplysninger 
FloraFree alcogel/Hånddesinfektion Gel er bakteriedræbende i henhold til EN 1500 (3ml / 30 sek.), prEN 12054, 
EN1276 samt svampedræbende i henhold til EN1275. 
Behandlende læge kan ved forgiftningstilfælde rette henvendelse til Giftinformationen på Arbejds- og 
Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, tlf. 3531 6060. 
 
Siden sidste revision d. 27/9-2006 er flg. punkter blevet ændret: 
1, 2, 3 
 
Varenr. 2700 2740 2701 2709 FHY39V 
Handelsnavn Hånddesinfektion 

Gel 
Gel 
Hånddesinfeksjon 

Hånddesinfektion 
Gel 

Cutan 
Hånddesinfektion 
Gel 

FloraFree 
alcogel 

Størrelse 125 ml 400 ml 1 l 1 l 1 l 
Form Flaske Flaske Patron Patron Patron 
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE 
Dispenser - - 4034  

PUMPE 
4027 Hospital 4141  

FLORAFREE 
UNO  

 


