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Revisionsdato:  2022-05-16  
Versionsnr.:  3  
Forordning (EF) nr. 1272/2008  

Optimize® XC [Soybean]  
 

Produktnavn Optimize® XC [Soybean]  

Ovennævnte Novozymes co-pack-produkt indeholder følgende Novozymes produkter. Dette dokument indeholder 
sikkerhedsdatablade for produkterne.  

Liquid Additive  
Optimize® XC Liquid Bladder  

_____________________________________________________________________________________________
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Revisionsdato:  2022-03-04  
Versionsnr.:  3  
Forordning (EF) nr. 1907/2006  

Liquid Additive 
 

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

1.1. Produktidentifikator  
Produktnavn  Liquid Additive  
Kemisk navn   

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes  
Kun til industriel anvendelse  

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet  
Novozymes A/S 
Krogshoejvej 36 
2880 Bagsvaerd 
Denmark 
Tel.: +45 44460000 
Fax.: +45 44469999 
E-mail: SafetyDataSheet@novozymes.com 
 www.novozymes.com  

1.4. Nødtelefon  
Giftlinjen +45 82121212
Novozymes (+45) 44462223 (24/7)  
National helpdesk 

DK: +45 72 54 40 00  
_____________________________________________________________________________________________

2. FAREIDENTIFIKATION 

Forordning (EF) nr. 1272/2008

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen  
Ikke et farligt stof eller en farlig blanding i henhold til det globalt harmoniserede system (GHS)  

2.2  Mærkningselementer  
Ikke et farligt stof eller en farlig blanding i henhold til det globalt harmoniserede system (GHS)  

Signalord
Ingen  

2.3. Andre farer  
Dette produkt er ikke forbundet med nogen kendt negativ sundhedsvirkning for mennesker.  

Effekter af overeksponering
Se i øvrigt punkt 4  

Andre farer
 
Se afsnit 11 og 12 for yderligere toksikologisk information  
_____________________________________________________________________________________________

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
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Stof/kemisk produkt Kemisk produkt  

Forretningshemmelighed
Produktet indeholder ingen stoffer, som i de givne koncentrationer anses for at være sundhedsfarlige  

Oplysninger om regulering * 
Denne blanding indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som farlige i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.  

 

_____________________________________________________________________________________________

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  
Indånding 
Førstehjælp Flyt personen til et sted med frisk luft. Søg lægehjælp, hvis tegnene/symptomerne varer ved.  

.  

Kontakt med huden 
Førstehjælp Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge hvis vedvarende 

symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  

Kontakt med øjnene 
Førstehjælp Hold øjet åbent og skyl langsomt og forsigtigt med vand i 15-20 minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser efter de første fem minutter og fortsæt med at skylle øjet. Søg læge hvis vedvarende 
symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  

Indtagelse 
Førstehjælp Fremkald IKKE opkastning. Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter.  

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede  
De anvendte organismer er non-patogene, men kan forårsage infektion ved kontakt med åbne sår.  

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig  
Ingen oplysninger tilgængelige.  

_____________________________________________________________________________________________

5. BRANDBEKÆMPELSE 

5.1. Slukningsmidler  
Egnede slukningsmidler Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid  
Uegnede slukningsmidler Ingen  
Farlige forbrændingsprodukter Ingen  

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen  
Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe  

5.3. Anvisninger for brandmandskab  
Trykluftforsynet åndedrætsværn  
_____________________________________________________________________________________________

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer  
For personlig beskyttelse se punkt 8  

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  
Udslip opsamles  
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Undgå dannelse af støv og aerosoler  
Fej op eller støvsug spild og saml det i egnede beholdere til affald  

6.4. Henvisning til andre punkter  
For personlig beskyttelse se punkt 8  
_____________________________________________________________________________________________

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering  
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet
Kan danne brændbare støvkoncentrationer i luften  
Sørg for tilstrækkelig ventilation  
Flydende enzympræparater er støvfrie præparater
Imidlertid kan forkert håndtering forårsage dannelse af enzymstøv eller aerosoler  

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed  
Hold beholderen tæt lukket
For at opretholde produktkvaliteten må produktet ikke opbevares i varme eller direkte sollys
Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted  0-25°C (32°F-77°F)  
I originalemballage, tørt og beskyttet mod sollys. Produktet er fremstillet mhp. optimal stabilitet. Længere opbevaring eller uønskede forhold så 
som højere temperatur eller højere fugtighed kan medføre et større dosisbehov.  

7.3. Særlige anvendelser  
ingen data tilgængelige  
 
_____________________________________________________________________________________________

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

8.1. Kontrolparametre  

DMEL/DNEL/PNEC ingen data tilgængelige  

8.2. Eksponeringskontrol  
Personlige værnemidler 

Åndedrætsværn Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet  
Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker  
Beskyttelse af øjne Sikkerhedsbriller med sideskærme  
Beskyttelse af hud Kræves ikke  
_____________________________________________________________________________________________

9. FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber  
Tilstandsform Væske  
Farve Ingen oplysninger tilgængelige  
Lugt Lugtfri  
Massefylde (g/ml) 1,29  
9.2. Andre oplysninger  
Andre oplysninger Ingen oplysninger tilgængelige  
_____________________________________________________________________________________________

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 
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10.1. Reaktivitet  
Ikke relevant  

10.2. Kemisk stabilitet  
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold  

10.3. Risiko for farlige reaktioner  
Ingen under normal forarbejdning  

10.4. Forhold, der skal undgås  
Ingen  

10.5. Materialer, der skal undgås  
Ingen  

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter  
Ingen  

_____________________________________________________________________________________________

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

11.1  Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Dette produkt er ikke forbundet med nogen kendt negativ sundhedsvirkning for mennesker  

_____________________________________________________________________________________________

12. MILJØOPLYSNINGER 

12.1. Toksicitet  
Indeholder ikke farlige ingredienser i henhold til GHS  

12.2. Persistens og nedbrydelighed  
Bionedbrydelig ifølge sin natur  

12.3. Bioakkumuleringspotentiale  
Bioakkumulering er usandsynlig  

12.4. Mobilitet i jord  
Ikke relevant  

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering  
Bestanddelene i dette kemiske produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB  

12.6  Andre negative virkninger 

_____________________________________________________________________________________________

13. BORTSKAFFELSE 

13.1. Metoder til affaldsbehandling  
Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser  

Restaffald
Affald bortskaffes til et godkendt anlæg til behandling af affald  

 

Kontamineret emballage
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Affald bortskaffes til et godkendt anlæg til behandling af affald  

_____________________________________________________________________________________________

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

Transportreguleringer
Ikke farligt gods ifølge transportreguleringer  
Særlig forholdsregler
Ingen specielle forholdsregler er påkrævet  
14.1 
FN-nummer Ikke relevant  
14.2 
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper 
shipping name) 

Ikke relevant  

14.3 
Transportfareklasse(r) Ikke relevant  
14.4 
Emballagegruppe Ikke relevant  
14.5 
Miljøfarer Ikke relevant  
14.6 
Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant  
14.7 
Bulktransport i henhold til bilag II til 
MARPOL og IBC-koden 

Ikke relevant  

_____________________________________________________________________________________________

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø  
WGK-klassificering  lidt farligt for vand (WGK 1)  

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering  
This product is exempted from REACH.  
_____________________________________________________________________________________________

16. ANDRE OPLYSNINGER 

Råd om uddannelse
Ingen oplysninger tilgængelige  

Sikkerhedsdatabladet ender her  

1  /  EU  /  2022-05-20  

 

Ansvarsfraskrivelse
De oplysninger, som fremgår af denne SDS, er korrekte efter vores bedste overbevisning, viden og opfattelse på datoen for offentliggørelsen. De 
afgivne oplysninger er kun vejledende for sikker håndtering, anvendelse, behandling, opbevaring, transport, afhændelse og frigivelse og anses ikke 
for at udgøre en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det nævnte særlige materiale og kan være ugyldigt for materiale, som 
anvendes sammen med andet materiale eller i en given proces, medmindre det fremgår af teksten. Da betingelserne for anvendelse endvidere ikke 
kan kontrolleres af Novozymes, er det kundens ansvar at fastsætte betingelserne for sikker anvendelse af produkterne.  
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1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

1.1. Produktidentifikator  
Produktnavn  Optimize® XC Liquid Bladder  
Kemisk navn  Mikrobiel blanding.  

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes  
Microbial inoculant  

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet  
Novozymes A/S 
Krogshoejvej 36 
2880 Bagsvaerd 
Denmark 
Tel.: +45 44460000 
Fax.: +45 44469999 
E-mail: SafetyDataSheet@novozymes.com 
 www.novozymes.com  

1.4. Nødtelefon  
Giftlinjen +45 82121212
Novozymes (+45) 44462223 (24/7)  
National helpdesk 

DK: +45 72 54 40 00  
_____________________________________________________________________________________________

2. FAREIDENTIFIKATION 

Forordning (EF) nr. 1272/2008

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen  
Ikke et farligt stof eller en farlig blanding i henhold til det globalt harmoniserede system (GHS)  

2.2  Mærkningselementer  
Ikke et farligt stof eller en farlig blanding i henhold til det globalt harmoniserede system (GHS)  

Signalord
Ingen  

2.3. Andre farer  
Generelle farer
Mikroorganismer kan have potentiale til at fremkalde sensibiliserende reaktioner.  
Mikroorganismer kan have potentiale til at fremkalde sensibiliserende reaktioner.  

Effekter af overeksponering
Se i øvrigt punkt 4  

Andre farer
Indholdsstofferne opfylder ikke kravene til PBT eller vPvB iht. kriterierne anført i REACH Forordningens Bilag XIII  
Se afsnit 11 og 12 for yderligere toksikologisk information  
_____________________________________________________________________________________________
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3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 

Stof/kemisk produkt Kemisk produkt  

Mikroorganismeblanding på et naturligt medium; ingen af ingredienserne i blandingen er farlige.  
Forretningshemmelighed
Produktet indeholder ingen stoffer, som i de givne koncentrationer anses for at være sundhedsfarlige  

Oplysninger om regulering * 
H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16  

_____________________________________________________________________________________________

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  
Indånding 
Førstehjælp Flyt personen til et sted med frisk luft. Søg lægehjælp, hvis tegnene/symptomerne varer ved.  

Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.  

Kontakt med huden 
Førstehjælp Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge hvis vedvarende 

symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  

Kontakt med øjnene 
Førstehjælp Hold øjet åbent og skyl langsomt og forsigtigt med vand i 15-20 minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser efter de første fem minutter og fortsæt med at skylle øjet. Søg læge hvis vedvarende 
symptomer. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  

Indtagelse 
Førstehjælp Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Søg læge hvis vedvarende symptomer. Vis dette 

sikkerhedsdatablad til vagtlægen.  

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede  
De anvendte organismer er non-patogene, men kan forårsage infektion ved kontakt med åbne sår.  

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

_____________________________________________________________________________________________

5. BRANDBEKÆMPELSE 

5.1. Slukningsmidler  
Egnede slukningsmidler Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid  
Uegnede slukningsmidler Ingen  
Farlige forbrændingsprodukter Ingen  

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen  
Kan forårsage allergisk reaktion i luftvejene  

5.3. Anvisninger for brandmandskab  
Trykluftforsynet åndedrætsværn  
_____________________________________________________________________________________________

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer  
For personlig beskyttelse se punkt 8  

 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  



Sikkerhedsdatablad 

Versionsnr.:  3  

Optimize® XC Liquid Bladder Side  9 / 11  
Revisionsdato:  2022-05-16  

Udslip opsamles  

Undgå dannelse af støv og aerosoler  
Fej op eller støvsug spild og saml det i egnede beholdere til affald  

6.4. Henvisning til andre punkter  
For personlig beskyttelse se punkt 8  
_____________________________________________________________________________________________

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering  
Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis
Produktet er præpareret vha. en række mikroorganismer, der er non-patogene for mennesker. Det tilrådes dog at dække åbne sår ved brug.  
Sørg for tilstrækkelig ventilation  

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed  
Hold beholderen tæt lukket
For at opretholde produktkvaliteten må produktet ikke opbevares i varme eller direkte sollys
Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted  0-25°C (32°F-77°F)  

7.3. Særlige anvendelser  
ingen data tilgængelige  
_____________________________________________________________________________________________

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

8.1. Kontrolparametre  

DMEL/DNEL/PNEC ingen data tilgængelige  

8.2. Eksponeringskontrol  
Personlige værnemidler 

Åndedrætsværn Ingen særlige personlige værnemidler påkrævet  
Beskyttelse af hænder Beskyttelseshandsker  
Beskyttelse af øjne Sikkerhedsbriller med sideskærme  
Beskyttelse af hud Bær passende beskyttelsesudstyr  
_____________________________________________________________________________________________

9. FYSISK OG KEMISKE EGENSKABER 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber  
Tilstandsform Væske  
Farve Ingen oplysninger tilgængelige  
Lugt Let fermenteringslugt  
Massefylde (g/ml) 1  
9.2. Andre oplysninger  
Andre oplysninger Ingen oplysninger tilgængelige  
_____________________________________________________________________________________________

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

10.1. Reaktivitet  

 
Ikke relevant  
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10.2. Kemisk stabilitet  
Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold  

10.3. Risiko for farlige reaktioner  
Ingen under normal forarbejdning  

10.4. Forhold, der skal undgås  
Ingen  

10.5. Materialer, der skal undgås  
Ingen  

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter  
Ingen  

_____________________________________________________________________________________________

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

11.1  Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Mikroorganismer kan have potentiale til at fremkalde sensibiliserende reaktioner.  
Indånding
Kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne  

Kontakt med øjnene
Kan forårsage midlertidig øjenirritation  

Kontakt med huden
Stoffet kan forårsage let hudirritation  

_____________________________________________________________________________________________

12. MILJØOPLYSNINGER 

12.1. Toksicitet  
Ikke et farligt stof eller en farlig blanding ifølge det globalt harmoniserede system (GHS)  

12.2. Persistens og nedbrydelighed  
Bionedbrydelig ifølge sin natur  

12.3. Bioakkumuleringspotentiale  
Bioakkumulering er usandsynlig  

12.4. Mobilitet i jord  
Ikke relevant  

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering  
Bestanddelene i dette kemiske produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vPvB  

12.6  Andre negative virkninger 

_____________________________________________________________________________________________

13. BORTSKAFFELSE 

 

13.1. Metoder til affaldsbehandling  
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Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser  

Restaffald
Affald bortskaffes til et godkendt anlæg til behandling af affald  

Kontamineret emballage
Affald bortskaffes til et godkendt anlæg til behandling af affald  

_____________________________________________________________________________________________

14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

Transportreguleringer
Ikke farligt gods ifølge transportreguleringer  
Særlig forholdsregler
Ingen specielle forholdsregler er påkrævet  
14.1 
FN-nummer Ikke relevant  
14.2 
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper 
shipping name) 

Ikke relevant  

14.3 
Transportfareklasse(r) Ikke relevant  
14.4 
Emballagegruppe Ikke relevant  
14.5 
Miljøfarer Ikke relevant  
14.6 
Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant  
14.7 
Bulktransport i henhold til bilag II til 
MARPOL og IBC-koden 

Ikke relevant  

_____________________________________________________________________________________________

15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø  
WGK-klassificering  lidt farligt for vand (WGK 1)  

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering  
Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.  
_____________________________________________________________________________________________

16. ANDRE OPLYSNINGER 

Råd om uddannelse
Kontakt Novozymes’ kundeservice-center.  

Sikkerhedsdatabladet ender her  

1  /  EU  /  2022-05-20  

 

Ansvarsfraskrivelse
De oplysninger, som fremgår af denne SDS, er korrekte efter vores bedste overbevisning, viden og opfattelse på datoen for offentliggørelsen. De 
afgivne oplysninger er kun vejledende for sikker håndtering, anvendelse, behandling, opbevaring, transport, afhændelse og frigivelse og anses ikke 
for at udgøre en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det nævnte særlige materiale og kan være ugyldigt for materiale, som 
anvendes sammen med andet materiale eller i en given proces, medmindre det fremgår af teksten. Da betingelserne for anvendelse endvidere ikke 
kan kontrolleres af Novozymes, er det kundens ansvar at fastsætte betingelserne for sikker anvendelse af produkterne.  


