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1. Identifikation af  stoffet / præparatet og virksomheden                                                                         
 
Handelsnavn            : Rødviolet 

 
Anvendelse : Farvning af fødevarer. E-163. 

 
Leverandør                 

 

Urtegaarden ApS 
Aldershvilevej 1, Vivild  
8961 Allingåbro. Danmark 
Telefon (+45) 8648 0011 
Fax (+45) 8648 0808 
www.urtegaarden.dk 
urtegaarden@urtegaarden.dk 
CVR: 13 71 25 06 
 

Nødtelefon 
Ansvarlig 

: (+45) 8648 0011 (i normal arbejdstid) eller 112 
: vibeke@urtegaarden.dk 

 

   
2. Fareidentifikation 
 
Produktet er ikke klassificeret som farligt efter direktiv 1999/45/EF. 
 
3. Sammensætning 
 
Anthocyaniner ekstraheret af drueskaller. Indeholder desuden vand og 0,07-0,085% 
konservering (E220). 
 
4. Førstehjælp 
 
Indånding        : Ved ubehag søges frisk luft.  
Hudkontakt      : Fjern forurenet tøj. Skyl med vand og vask med sæbe.  
Øjenkontakt : Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op, og skyl grundigt med vand i 15 

minutter eller indtil ubehaget forsvinder.  
Indtagelse : Giv vand eller mælk at drikke. 
  
5. Brandbekæmpelse 
 
Slukningsmateriale : Vandtåge, skumpulver eller kulsyreslukker. 

 
6. Spild og rengøring – forholdsregler ved udslip og uheld 
 
Miljømæssige forholdsregler 

 
: Begræns spredningen, og opsaml spildet i egnet beholder. 
Undgå udledning til kloak, vandforsyning og grundvand. 
Kontakt relevante myndigheder ved større forurening af 
jord/vegetation/vand. Se eventuelt afsnit 13. 

Personlige forholdsregler : Se afsnit 8. 
Rengøring : Vand og sæbe. 
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7. Håndtering og opbevaring 
 
Håndtering : Udvis alm. god arbejdshygiejne. 
Opbevaring : Opbevares i ren og lukket beholder i tørt og koldt lokale. 

 
8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler 
 
Grænseværdi (GV) : Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. 
Tekniske foranstaltninger : Ingen særlige. 
Personlige værnemidler : Anvend beskyttelsesbriller og egnede beskyttelseshandsker. 

 
9. Fysiske egenskaber 
 
Udseende : Klar blårød væske 
Form : Flydende 
Duft : Karakteristisk 
Vægtfylde : 1,10  
Refraktionsindex : 1,378-1,385 
Energi : ca. 400 kcal/100 g 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 
Stabilitet : Stabil under normale håndterings- og anvendelsesforhold. 
Materialer, der skal undgås : Ingen kendte. 

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte. 
 

11. Toksikologiske oplysninger 
 
Akut toksicitet : Ingen tilgængelige oplysninger. 
 
Sundhedsfarlige effekter  
Indånding : Ingen kendte. 
Hudkontakt : Ingen kendte. 
Øjenkontakt 
Indtagelse 
 

: Ingen kendte. 
: Ingen kendte. 
 

12. Miljøoplysninger 
 
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester. 
  
13. Bortskaffelse 
 
Generelt 
 

 
: Opsaml og bortskaf/genbrug større mængder via autoriserede 
faciliteter i overensstemmelse med lovgivningskrav. 
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14. Transportoplysninger 
 
Transporten af produktet er ikke reguleret. 
 
15. Oplysning og regulering 
 
Produktet henhører ikke til begrebet farlige stoffer og materialer, iht. EEC direktiv 67/548/EEC 
(Stofdirektivet) og 88/379/EEC (Klassificeringsdirektivet). 
 
Faresymbol(er) 
Ingen. 
 
Risikosætninger 
Ingen 
 
Sikkerhedssætninger 
Ingen 
 
National regulering: 
Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om Fødevarer med senere ændringer (fødevareloven). 
 
16. Andre oplysninger 
 
Oplysningerne i dette produktdatablad er udarbejdet på baggrund af senest tilgængelige data 
og anerkendte ”god praksis” koder. 
Oplysningerne er givet på baggrund af den viden Urtegaarden besidder i dag, men gives uden 
garanti for produktets egenskaber, uden ansvar for at oplysningerne er tilstrækkelige eller 
korrekte i alle tilfælde, og kan ikke danne grundlag for kontraktmæssige retsforhold. 
Oplysninger hidrører udelukkende det specifikke produkt og gælder ikke hvis produktet 
blandes med andre produkter eller bruges i produktion. 
De givne arbejdsbetingelser ligger uden for vores kendskab og kontrol, og det er brugerens 
ansvar at gældende retningslinier overholdes. 
 
 


