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PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF 
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 
 
1.1 Produktidentifikator. 
       
Produktnavn: 
 
 
 
 
 
 
CAS-nr.: 
EC-nr.: 
REACH-nr.: 
Kemisk formel: 

Carbon dioxide. 
Carbon dioxide 3.5. 
Carbon dioxide 4.5. 
Carbon dioxide 4.8. 
Carbon dioxide 5.0. 
Carbon dioxide 5.5. 
 
124-38-9 
204-696-9 
Undtaget REACH-registrering. 
CO2 

       
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: 
 
Anvendelse: Industrielt og professionelt anvendelse. Udfør risikovurdering før brug. 

Testgas/kalibreringsgas. 
Skyllegas, fortyndingsgas, inertgas. 
Beskyttelsesgas til svejseprocesser. 
Anvendes til fremstilling af elektroniske/fotovoltaiske komponenter. 
Laboratoriebrug. 
Fødevareanvendelse. 
Brandslukningsmiddel. 
Kontakt leverandøren for mere information om anvendelser. 

 
Anvendelse der frarådes: Forbruger anvendelse.  
 
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: 
       
Firma: FRIKA AMBA, MENY kaffe kædekontor 

Strømmen 6 
DK-9400 Nørresundby 
Tlf. (+45) 9610 4533 
www.menykaffe.dk 

 
Kontaktperson: menykaffe@menykaffe.dk  

 
1.4 Nødtelefon: 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12. 
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PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 
 
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008. 
Press. Gas.; H280. 
 
2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008. 
 
Faresymbol 
 

  
 
Signalord: 
Advarsel 
 
H-sætninger: 
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. 
 
P-sætninger: 
Generelt: 
- 
 
Forebyggelse: 
- 
 
Reaktion: 
- 
 
Opbevaring: 
P403 Opbevares på et godt ventileret sted. 
 
Bortskaffelse: 
- 
 
Anden mærkning: 
- 
 
2.3 Andre farer. 
Kvælende i høje koncentrationer. Kontakt med flydende produkt kan forårsage frostskader. I høje 
koncentrationer forårsager CO2 hurtig kredsløbssvigt. Symptomerne er hovedpine, kvalme og opkastning, 
som kan føre til bevidstløshed. 
 

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
 

3.1 Stoffer: 
   

 
CAS/EC-nr. 

 
REACH-nr. 

 
Navn 

 
Indhold % 

 
Klassificering 

 
124-38-9 / 
204-696-9 
 

 
Undtaget 

 
Carbondioxid 

 
100 

 
Press. Gas.; H280. 
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Indeholder ingen andre klassificerede stoffer eller forureninger der har indflydelse på klassificeringen. 
 
Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. Se punkt 8 for mulige grænseværdier. 
 

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger. 
  
Generelt: Ved skade, søg læge – tag med dette sikkerhedsdatablad eller etiketten.  
 
Indånding:  Flyt personen væk fra eksponeringsområdet – førstehjælper skal bære 

luftforsynet åndedrætsværn. Hold personen varm og i ro. Udfør hjerte-
lunge-redning, ved åndedrætsstop. Kontakt straks læge/112.  

 
Hudkontakt:  Ved frostskader, spray området med vand i mindst 15 minutter. Påfør en 

steril bandage. Søg straks læge.   
 
Øjenkontakt:  Fjern evt. kontaktlinser. Gnub eller gnid ikke i øjnene. Skyl straks øjnene i 

mindst 15 minutter med rigelige mængder lunkent vand. Søg læge ved 
fortsat irritation eller skade.  

 
Indtagelse:  Anses ikke for en sandsynlig eksponeringsvej.   
 
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: 
 I høje koncentrationer forårsager CO2 hurtig kredsløbssvigt. Symptomerne 

er hovedpine, kvalme og opkastning, som kan føre til bevidstløshed. 
Lave koncentrationer af CO2 forårsager hyppigere vejrtrækning og 
hovedpine. Se punkt 11 for yderligere information.  

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

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 
 

5.1 Slukningsmidler 
Egnet slukningsmidler: Vandspray eller tåge. 
 
Uegnede slukningsmidler: Tyk vandstråle, kan sprede branden. 
 
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: 
 Eksponering til brand kan forårsage at beholderen eksplodere.   
 
5.3 Anvisninger for brandmandskab: 
 Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn samt 

beskyttelsesdragt anvendes. Eksponering til brand kan forårsage at 
beholderen eksplodere.  Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller 
vandtåge. Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. 
Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Flyt beholdere væk fra 
brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko.  
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PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 
 
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: 
 Brug personligt værneudstyr som angivet i punkt 8 (som udgangspunkt 

skal der bruges luftforsynet åndedrætsværn). Stop udslip hvis det kan 
gøres uden risiko. Hold ubeskyttede personer væk. Ventilér området. 
Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen. Hav vinden i ryggen. 
Iltdetektorer bør anvendes ved frigivelse af kvælende gasser. 

 
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: 
 Undgå udslip til miljøet, kælder og lignende steder, hvor akkumulering kan 

udgøre en fare. Normalt fordamper produktet.  
 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: 
 Hold ubeskyttede personer væk. Produktet fordamper. 

 
6.4 Henvisning til andre punkter: 
 Se punkt 8 for personlige værnemidler. 

Se punkt 13 for bortskaffelse. 
 

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: 

 Produktet skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne 
og sikkerhedsprocedurer. 
Kun erfarne og korrekt instruerede og uddannede personer bør håndtere 
gasser under tryk. Overvej trykaflastningsanordning(er) i gasinstallationer. 
Sørg for at hele gassystemet kontrolleres for utætheder før brug (skal 
også kontrolleres regelmæssigt). Ryg ikke under håndtering af produktet. 
Brug kun korrekt specificeret udstyr, som er egnet til dette produkt, dets 
tryk og temperatur. Kontakt din leverandør ved tvivl. 
Undgå at vand, syre og baser kan suges tilbage. Indånd ikke gas. Undgå 
udledning af produktet til atmosfæren. 
Beholdere som indeholder eller har indeholdt, brandfarlige eller eksplosive 
stoffer må ikke tilsættes flydende kuldioxid. Potentiel produktion af faste 
CO2-partikler skal undgås. For at undgå potentiel elektrostatisk udladning 
skal systemet være tilstrækkeligt jordet. 
 
Sikker håndtering af gasbeholdere: 
Undgå tilbageløb til beholderen. 
Beskyt beholdere mod fysisk skade; beholderen skal ikke trækkes, rulles, 
glides med eller falde/vælte. 
Ved flytning af beholdere, selv over korte afstande, skal man bruge en 
passende vogn som er udviklet til at transportere disse beholdere. 
Lad ventilbeskyttelseshætterne sidde, indtil beholderen er blevet sikret op 
mod enten en væg eller bænk, eller er blevet placeret i et beholderstativ 
og dermed er klar til brug. 
Hvis brugeren oplever problemer med at betjene beholderventilen, afbryd 
da brugen og kontakt leverandøren. 
Forsøg aldrig at reparere eller modificere beholderventiler eller 
sikkerhedsaflastningsanordninger. 
Beskadigede ventiler skal straks meldes til leverandøren. 
Hold beholderens ventiludløb rene og fri for forurenende stoffer og snavs, 
specielt olie og vand. 
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Udskift ventiludløbs-hætter eller -propper og beholderhætter som leveret, 
så snart beholderen er frakoblet udstyret. 
Luk beholderventilen efter hver brug og når den er tom, selvom 
beholderen stadig er tilsluttet udstyr. 
Forsøg aldrig at overføre gasser fra en beholder til en anden. 
Brug aldrig direkte ild eller elektriske varmeanordninger til at øge trykket i 
en beholder. 
Fjern eller ødelægge ikke etiketter leveret af leverandøren til identifikation 
af beholderens indhold. Tilbageløb af vand i beholderen skal forhindres. 
Åbn ventilen langsomt for at undgå trykchok. 

 
7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: 
 Opbevares i henhold til nationale regler. Beholdere bør ikke opbevares 

under forhold, hvor rust kan dannes. 
Beholderventilafskærmninger eller hætter skal være på plads. 
Beholdere skal opbevares i lodret position og sikres korrekt, for at 
forhindre dem i at vælte. Opbevarede beholdere bør regelmæssigt 
kontrolleres for generel tilstand og lækage. 
Opbevar beholderen under 50°C på et godt ventileret sted. 
Opbevar beholdere på et sted uden brandfare, og væk fra varme- og 
antændelseskilder. Holdes væk fra brændbare materialer.  

 
7.3 Særlige anvendelser: Bruges kun som oplyst punkt 1.2. 
 

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
 

8.1 Kontrolparametre 
      Grænseværdier: 
 

 
CAS-nr. 

 
Navn 

 
Grænseværdi 

 
Anm.: 

 
Referencer: 

 
124-38-9 
 

 
Carbondioxid 

 
5000 ppm  
9000 mg/m³ 
 

 
E 

 
BEK nr. 2203 af 
29/11/2021. 
 

 
E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi. 
 
DNEL / PNEC: 
- 
 
8.2 Eksponeringskontrol. 

Tekniske foranstaltninger:  Luftbårne koncentrationer skal holdes lavest muligt, og under ovenstående 
grænseværdier. Brug evt. punktudsugning såfremt almindelig 
luftgennemstrømning i arbejdslokalet ikke er tilstrækkeligt. Systemer under 
tryk skal løbende kontrolleres for eventuelle lækager. Iltdetektorer bør 
anvendes ved frigivelse af kvælende gasser. CO2-detektorer bør også 
anvendes på steder hvor CO2 kan frigives. 

 
Generel information: Undgå at indånde gas. Undgå kontakt af flydende væske med hud og 

øjne.  
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Personlige værnemidler: 
 

Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende 
CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige 
værnemidler.  

 
Åndedrætsværn: Normalt ikke nødvendigt. 

Brug åndedrætsværn med filter A ved utilstrækkelig ventilation og mindre 
udslip. Ved mindste tvivl om eksponeringsgraden skal der bruges 
luftforsynet åndedrætsværn. EN 14387/EN 137. 

 
Handsker: Normale arbejdshandsker ved håndtering af beholdere. EN 388. 

Kuldeisolerende handsker ved udslip/skift af beholdere. EN 511. 
 
Øjenværn: Brug tætsiddende beskyttelsesbriller ved skift af beholdere eller udlsip. EN 

166. 
 
Hudværn: Normalt arbejdstøj og sikekrhedssko ved håndtering af beholdere. 

EN ISO 20345. 
 
Begrænsning af eksponering til miljøet: 
 Ingen specielle foranstaltninger nødvendige, produktet anvendes i lukket 

system.  
 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber. 
 
Fysisk form: 
Farve: 
Lugt: 
Smeltepunkt/frysepunkt: 
Kogepunkt: 
Antændelighed: 
Øvre og nedre eksplosionsgrænse: 
Flammepunkt: 
Selvantændelsestemperatur: 
Nedbrydningstemperatur: 
pH: 
Kinematisk viskositet: 
Opløselighed: 
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: 
Damptryk: 
Relativ massefylde: 
 
Relativ damp densitet: 
Partikelegenskaber: 

Gas 
Farveløs 
Lugtfri – ingen advarsel 
-78,5°C ved atmofærsik tryk 
-56,6°C 
Ingen data 
Ikke relevant 
Ikke relevant 
Ikke brandfarligt 
Ingen data 
Ikke relevant for gasser 
Ingen data 
Opløselig i vand – 2000 mg/l 
2,83 
57,3 bar - 20°C 
Flydende: 0,82  
Gas:             1,52 
Ikke relevant 
Ikke relevant 

 
9.2 Andre oplysninger: 
Molær masse:  44 g/mol 
Kritisk temperatur: 30°C 
Anden data:   Gas/damp er tungere end luft. Kan ophobes i lukkede rum, især ved eller under  

Jorden. 
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PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 
 
10.1 Reaktivitet: Forekommer ingen farlig reaktivitet under normal forhold.  
 
10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale betingelser.  
 
10.3 Risiko for farlige reaktioner: 
 Ingen kendte ved anbefalet brug.  

 
10.4 Forhold der skal undgås: 
 Undgå fugt i installationssystemet.  
 
10.5 Materialer der skal undgås: 
 Ingen. 

For yderligere information om kompatibilitet, læs ISO 11114. 
 
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: 
 Ingen. 
 

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 
 
11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EU) nr. 1272/2008. 
 
Akut toksicitet: 

 
Ikke klassificeret. 
 
I modsætning til simple stoffer med kvælningspotentiale, har kuldioxid 
evnen til at forårsage kvælningsdød, selv når normale iltniveauer (20-21%) 
opretholdes. 5 % CO2 har vist sig at virke synergistisk ved at øge 
toksiciteten af visse andre gasser (CO, NO2). CO2 har vist sig at øge 
produktionen af carboxy- eller methæmoglobin af disse gasser, muligvis på 
grund af kuldioxids stimulerende virkninger på åndedræts- og 
kredsløbssystemerne. 
For mere information, se EIGA Safety Info 24: "Carbon Dioxide, 
Physiological hazards" på www.eiga.eu. 

 
Hudætsning/-irritation: Ikke klassificeret. 

 
Alvorlig 
øjenskade/øjenirritation: 

 
Ikke klassificeret.  
 

Respiratorisk 
sensibilisering eller 
hudsensibilisering: 
 

 
 
Ikke klassificeret. 

Mutagenicitet: 
 

Ikke klassificeret. 

Kræftfremkaldende 
egenskaber: 
 

 
Ikke klassificeret. 

Reproduktionstoksicitet: 
 

Ikke klassificeret. 

Enkel STOT-eksponering: 
 
Gentagne STOT-
eksponeringer: 

Ikke klassificeret. 
  
 
Ikke klassificeret. 
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Aspirationsfare: Ikke relevant for gasser. 
 
11.2 Oplysninger om andre farer: 
 
Hormonforstyrrende egenskaber: 
 Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber. 
 
Andre oplysninger/effekter: - 
 

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 
 
12.1 Toksicitet: Produktet er ikke klassificeret miljøskadelig. 
 
12.2 Persistens og nedbrydelighed: 
 Ingen økologiske skader forårsaget af dette produkt. 
 
12.3 Bioakkumulerings-potentiale: 
 Ingen økologiske skader forårsaget af dette produkt. 
 
12.4 Mobilitet i jord: På grund af stoffets høje flygtighed, er det usandsynligt at produktet 

forårsager forurening af jord eller vand.  
 
12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: 
 Dette produkt anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller 

giftigt (PBT). Dette produkt anses ikke for at være meget persistent eller 
meget bioakkumulerbart (vPvB).  

 
12.6 Hormonforstyrrende egenskaber: 
 Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber. 
 
12.7 Andre negative virkninger: 
 Andre negative virkninger: Ingen kendte effekter fra dette produkt. 

Effekt på ozonlaget: Ingen. 
Globalt opvarmningspotentiale [CO2=1]: 1 
Effekt på global opvarmning: Indeholder drivhusgas(ser). 
Ved udledning i store mængder kan det bidrage til drivhuseffekten. 

 

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE 
 
13.1 Metoder til affaldsbehandling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAK-kode: 

Kan udledes til atmosfæren på et godt ventileret sted. 
Udledning til atmosfæren i store mængder bør dog undgås. 
Udled ikke til et sted, hvor produktet kan akkumuleres.  
Returner ubrugt produkt i original beholder til leverandøren. 
Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt 
affaldskode i henhold til slutbrug af produktet.. 
Mulighed: 
 
Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04. 

 
Emballage: Leveres tilbage/afhentes af leverandøren. 
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PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER 
 
Farligt gods. 
 

  
ADR/RID 

 
IMDG/IMO 

 
14.1 UN-nummer eller ID-nummer 
 

 
1013 
 

 
1013 

 
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse 
 

 
CARBONDIOXID 
 

 
CARBON DIOXIDE 

 
14.3 Transportfareklasse 
 

 
2/2.2 

 
2/2.2 

 
14.4 Emballagegruppe 
 

 
- 
 

 
- 

 
14.5 Miljøfarer - MP 
EMS: 

 
Nej 
F-C, S-V 
 

 
No 
F-C, S-V 
 

 
Andre oplysninger 
 

 
LQ: 120 ml 
Tunnel: C/E 
 

 
LQ: 120mL 
Tunnel: C/E 
 

 
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: 
 P200. 

Undgå transport af beholdere på køretøjer hvor lastrummet ikke er adskilt 
fra førerrummet. 
Sørg for at køretøjets chauffør er opmærksom på de potentielle farer ved 
lasten, og ved hvad der skal gøres i tilfælde af ulykke eller en nødsituation. 
Før transport af beholdere: 
- Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
- Sørg for at beholderne er forsvarligt sikret. 
- Sørg for at beholderventilen er lukket og ikke lækker. 
- Sørg for at ventilens udløbshætte eller -prop (hvis medfølger) er korrekt 
monteret. 
- Sørg for at ventilbeskyttelsesanordningen (hvis den forefindes) er korrekt 
monteret. 

 
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter: 
 Ikke relevant. 
 

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 
 
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,   
         sundhed og miljø: 
Reguleret efter nationale og internationale regler: 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, 
salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 1793 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om arbejde 
med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter 
for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr 
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2203 af 29/11/2021 Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr. 1795 af 18/12/2015: Bekendtgørelse 
om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse om unges arbejde med ændringer: BEK nr. 1049 af 30/05/2021. BEK nr. 2159 af 
09/12/2020, bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og 
brændbare væsker. EU forordning nr. 2020/878. CLP nr. 1272/2008. 
 
Yderligere information: - 
 
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
 Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for produktet. 
 

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER 
 
Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3: 
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. 
 
Andre oplysninger:  
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet på baggrund af nuværende information/regler. Brug ikke produktet 
sammen med andre produkter (med mindre det er tiltænkt anvendelse), og kun til nævnte anvendelse. 
Arbejder skal være instrueret i produktets farlighed, dette sikkerhedsdatablad samt andet relevant 
information.  
 
Udarbejdet af: 
SRS 
www.sds-sikkerhedsdatablade.dk 
 

 


