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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 

1.1. Produktbeteckning 
Produktens form : Blandning 
Produktnamn : Apple Cinnamon Candle (26969F) 
Produkttyp : Blandning 
Produktgrupp : Finished Good 
 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 
Avsedd för allmänheten 
Kategori efter huvudsaklig användning : Konsumentanvändning 
Funktion eller användningskategori : Odour agents 
 

1.2.2. Användningar som det avråds från 
Ingen tillgänglig extra information 
 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Candles Scandinavia AB 
CV-gatan 38B 
70362 Orebro - Sweden 
T +46 (0)19 23 53 63 - F +46 (0) 19 23 53 64 
info@candles.se - candles.se 
 
1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
Ingen tillgänglig extra information 
 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 
Hudsensibilisering, Kategori 1 H317   
   

Fulltext för klassificeringskategorier och H-deklarationer: se avsnitt 16 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  
Faropiktogram (CLP) : 

 
GHS07 

     

Signalord (CLP) : Varning 
Farliga komponenter : Cinnamaldehyde 
Faroangivelser (CLP) : H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion 
Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn 

P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej 
P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen 
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd 
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… 
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till .. 

Säkerhetsplugg för barn. : Gäller inte 
Taktil varning : Gäller inte 
 

   
 
 

 

2.3. Andra faror 
Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- 
och miljöeffekter 

: Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.1. Ämne 
Gäller inte 
 

 

3.2. Blandning 
 
 
 
 
 

Namn Produktbeteckning % Klassifikation alt efter 
direktiv 67/548/EEC 

Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP] 

Verdox (CAS nr) 88-41-5 
(EC nr) 201-828-7 

0.07936 - 
1.6768 

Inte klassificerat Ej bestämd 

Cinnamaldehyde (CAS nr) 104-55-2 
(EC nr) 203-213-9 

0.05952 - 
1.2576 

Inte klassificerat Ej bestämd 

Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-
bis(1,1-dimethylpropyl)- 
ämne som ingår i REACH kandidatlista (2-(2H-
benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-
328)) 
ej klassificerat PBT-ämne 
ej klassificerat vPvB-ämne 

(CAS nr) 25973-55-1 
(EC nr) 247-384-8 

0 - 0.16 Inte klassificerat Aquatic Chronic 4, H413 

 
 

Ordalydelse av R- och H-meningar: se under avsnitt 16 
  

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 
Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation eller utslag: Sök 

läkarhjälp. 
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Rinse eyes with water as a precaution. 
Första hjälpen efter förtäring : Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 
 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Symptom/skador efter hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
 

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckmedel : Water spray. Torka pulver. Skum. 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Farliga sönderdelningsprodukter : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Sönderfallsprodukter kan vara hälsofarliga. 
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Skydd under brandbekämpning : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Fristående 

andningsapparat. Complete protective clothing. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 
Skyddsutrustning : Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. 
Planeringar för nödfall : Ventilate spillage area. 

6.1.2. För räddningspersonal 
Skyddsutrustning : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. For further information 

refer to section 8: "Exposure controls/personal protection". 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Undvik utsläpp till miljön. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
Rengöringsmetoder : Recover mechanically the product. 
Annan information : Dispose of materials or solid residues at an authorized site. 
 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
For further information refer to section 13. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
Försiktighetsmått för säker hantering : Ensure good ventilation of the work station. 
Åtgärder beträffande hygien : Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Nedstänkta kläder ska tvättas 

innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Always wash 
hands after handling the product. 

 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Lagringsvillkor : Keep out of reach of children. 
Lagringstemperatur : 25 °C 
 

7.3. Specifik slutanvändning 
AIR FRESHENERS NON AEROSOL (Timed-release aerosols, perfume in/on solid substrate (gel), candles, diffusers (heated) for consumer use. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1. Kontrollparametrar 
Ingen tillgänglig extra information 
 
 

 

 
 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder : Ensure good ventilation of the work station. 

Handskydd : Upprepad och längre hudkontakt : lampliga handskar 

Skyddsglasögon : Inga speciella krav 

Hudskydd : Inga speciella krav 

Andningsskydd : Normalt behövs ingen personlig utrustning för andningsskydd 

Begränsning och övervakning av 
miljöexpositionen 

: Undvik utsläpp till miljön. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Tillstånd : Fast ämne 

  

Färg : Vit. ljus gul. 
  

Lukt : Apple/Cinnamon. 
  

Luktgräns : Inga data tillgängliga 
  

pH : Inga data tillgängliga 
  

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga 
  

Smältpunkt : Inga data tillgängliga 
  

Fryspunkt : Gäller inte 
  

Kokpunkt : Inga data tillgängliga 
  

Flampunkt : Gäller inte 
  

Självantändningstemperatur : Gäller inte 
  

Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga 
  

Brännbarhet (fast, gas) : Ej brandfarlig 
  

Ångtryck : Inga data tillgängliga 
  

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga 
  

Relativ densitet : Gäller inte 
  

Löslighet : Inga data tillgängliga 
  

Log Pow : Inga data tillgängliga 
  

Viskositet, kinematisk : Gäller inte 
  

Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga 
  

Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga 
  

Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga 
  

Explosionsgränser : Gäller inte 
  

 

9.2. Annan information 
Ingen tillgänglig extra information 
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil i normala förhållanden. 
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 
No dangerous reactions known under normal conditions of use. 
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
None under recommended storage and handling conditions (see section 7). 
 

10.5. Oförenliga material 
Ingen tillgänglig extra information 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 
Akut toxicitet : Inte klassificerat 
 

 

Cinnamaldehyde (104-55-2) 
LD50 oral råtta 2220 mg/kg 
DL50 oralt 2500 mg/kg kroppsvikt 
LD50 hud kanin > 2000 mg/kg 
LD50 dermal 1100 mg/kg kroppsvikt 
Verdox (88-41-5) 
LD50 oral råtta 4600 mg/kg 
DL50 oralt 4600 mg/kg kroppsvikt 

 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat 
Luftvägs-/hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 
Cancerogenitet : Inte klassificerat 
 

 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat 
 

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat 
 

 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat 
 

  
 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

12.1. Toxicitet 
Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga 

skadliga effekter på miljön. 
EKOLOGI - vatten : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
 

 
 
 
 

 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Apple Cinnamon Candle (26969F)  
Persistens och nedbrytbarhet Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön. 

 

 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 
 

Cinnamaldehyde (104-55-2) 
Log Pow 2.22 (at 18 °C) 

 

12.4. Rörligheten i jord 
Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
Ingen tillgänglig extra information 
 

 

 

12.6. Andra skadliga effekter 
Ingen tillgänglig extra information 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Avfallsbehandlingsmetoder : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 
Rekommendationer för avfallshantering : Innehållet/behållaren lämnas till .. 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. UN-nummer 
Ej farligt gods enligt transportreglerna 
14.2. Officiell transportbenämning 
Officiell transportbenämning (ADR) : Gäller inte 
Officiell transportbenämning (IMDG) : Gäller inte 
Officiell transportbenämning (IATA) : Gäller inte 
Officiell transportbenämning (ADN) : Gäller inte 
Officiell transportbenämning (RID) : Gäller inte 
 

14.3. Faroklass för transport 
ADR   
Faroklass för transport (ADR) : Gäller inte 
   
IMDG   
Faroklass för transport (IMDG) : Gäller inte 
   
IATA   
Faroklass för transport (IATA) : Gäller inte 
   
ADN   
Faroklass för transport (ADN) : Gäller inte 
   
RID   
Faroklass för transport (RID) : Gäller inte 
 

14.4. Förpackningsgrupp 
Förpackningsgrupp (ADR) : Gäller inte 
Förpackningsgrupp (IMDG) : Gäller inte 
Förpackningsgrupp (IATA) : Gäller inte 
Förpackningsgrupp (ADN) : Gäller inte 
Förpackningsgrupp (RID) : Gäller inte 
 

14.5. Miljöfaror 
Miljöfarlig : Nej 
Marin förorening : Nej 
Annan information : Ingen tillgänglig extra information 
 

    
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

- Vägtransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Sjötransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Flygtransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Insjötransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Järnvägstransport 
  

Inga data tillgängliga 
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14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 
Gäller inte 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

15.1.1. EU-föreskrifter 
Godkännande och/eller begränsad användning (bilaga XVII): 

3. Vätskeformiga ämnen eller blandningar som anses farliga i enlighet med direktiv 
1999/45/EG eller uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller 
farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008 

Cinnamaldehyde - Verdox 

3.b. Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller 
farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 3.1 till 3.6, 
3.7 skadlig inverkan på den sexuella funktionen, fortplantningsförmågan eller utvecklingen, 
3.8 andra effekter än de narkotiska effekterna, 3.9 och 3.10 

Cinnamaldehyde 

3.c. Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller 
farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1 

Verdox 

 

Innehåller ett ämne på REACH-kandidatlistan i en koncentration ≥ 0,1 % eller med ett lägre specifik gränsvärde: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-
4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)- (EC 247-384-8, CAS 25973-55-1) 
 

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Nationella föreskrifter 
 
 

Tyskland 
Hänvisning till VwVwS-bilaga : Klass av hot mot vatten (WGK) 1, svagt vattenskadlig (Klassificering enligt VwVwS, Bilaga 4) 
12:e förordningen som implementerar den 
federal lagen om skydd mot emissioner  - 
12.BImSchV 

: Ej underställt 12:e BlmSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (Regler om större olyckor) 

 

Nederländerna 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av komponenterna är listad 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av komponenterna är listad 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Ingen av komponenterna är listad 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Ingen av komponenterna är listad 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Ingen av komponenterna är listad 

 

Danmark 
Anmärkningar gällande klassificering : Emergency management guidelines  for the storage of flammable liquids must be followed 
Rekommendationer dansk förordning : Ungdomar under 18 år får inte använda produkten 

Gravida/ammande kvinnor som arbetar med produkten får inte komma i direktkontakt med 
produkten 

 
 
 
 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
No chemical safety assessment has been carried out 
  

AVSNITT 16: Annan information 
 

 
 

 
 

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: 
Acute Tox. 4 (Dermal) Akut dermal toxicitet, Kategori 4 
Aquatic Chronic 2 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 
Aquatic Chronic 4 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 4 
Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2 
Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2 
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, Kategori 1 
Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, Kategori 1A 
H312 Skadligt vid hudkontakt 
H315 Irriterar huden 
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer 
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Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för 
någon specifik egenskap hos produkten 
 


