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Utförandedatum:  1998-04-05 Revisionsdatum:  2012-09-06 

Tryckdatum:  2012-09-06 Versionsnummer:  4 
 

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

1.1 Produktbeteckning:  Biologiskt avloppsrens 
 

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

 

Användningsområden: Flytande formulering (gel) innehållande en blandning av 

mikroorganismer och enzymer som används som 

avloppsmedel. 

Avrådning av användning till: Inga avrådningar så länge produkten används till sitt syfte. 

 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
 

Leverantör: Aktiv Kemi AB 

Norrgatan 4 

570 01 Rörvik 

Tel: 0382-219 80 

E-post: info@aktivkemi.se 

E-post (ansvarig för säkerhetsdatablad): magnus@aktivkemi.se  

/ johanna@aktivkemi.se 

 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 
 

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation! 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

 
KLASSIFICERING: Ej klassificerad 

RISKFRAS(ER): Ej klassificerad eller märkt med riskfraser 

FYSIKALISKA-KEMISKA 
EFFEKTERNA: 
 

Produkten är ej brandfarlig. 
 
pH = c:a 7,0-7,5 

  

      SÄKERHETSDATABLAD 
Enligt Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 

mailto:info@aktivkemi.se
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HÄLSO- OCH 
MILJÖEFFEKTERNA: 

Produkten är inte klassificerad som farlig för människors hälsa eller 

för miljön. 

 

2.2 Märkningsuppgifter 
 

 

Produkten är ej märkningspliktig enligt gällande lagstiftning. 

 

2.3 Andra faror 
 
Produkten klassas inte som PBT eller vPvB. 
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.2 Blandningar 
 

Ämne EG-nr CAS-nr REG-nr Halt (%) Farobeteckning/Farokoder/
R-fraser (67/548/EEG) 

Faroklass och 
kategorikoder/Faroangivelser 
((EG) nr 1272/2008) 

Ethoxylated, decyl alcohol, C8-C10 - Mixtur Ingen info <5 Irriterande / Xi / R41 Ingen info 

Fatty alcohol ethoxylated - Mixtur Ingen info <5 Irriterande / Xi / R36 Ingen info 

 
Förklaring till Faroangivelserna och R-fraserna finns angivna i avsnitt 16. 
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AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

Inandning: Se till att personen andas frisk luft. Kontakta läkare vid besvär. 

Hudkontakt: Tvätta omedelbart huden noggrant med vatten. Kontakta läkare vid 

kvarstående besvär. 

Ögonkontakt: Skölj omedelbart ögonen med rikligt med vatten. Kontakta läkare vid 

kvarstående besvär. 

Förtäring: Framkalla ej kräkning.Drick (gärna vatten eller mjölk). Kontakta läkare. 

 
Personer som ger första hjälpen behöver ej använda speciell skyddsutrustning. 
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 
De använda organismerna är inte sjukdomsframkallande, men kan orsaka infektion vid kontakt med 
öppna sår. 
 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs 

 
Symptomatisk behandling. 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1 Släckmedel 
 

Vatten, skum, pulver eller kolsyra. 
 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 
Vid brand kan koloxider och kväve bildas. 
 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
 
Skyddskläder och andningsmask med slutet system. 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 
Använd skyddsutrustning. Undvik dammbildning, stänk och aerosolbildning. 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
 

Inget 
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6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
 

Sanera genom uppsamling. Avfall bortskaffas i enlighet med lokala eller nationella bestämmelser. 
 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
 
Se avsnitt 8 angående personlig skyddsutrustning. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
 

Försiktighetsåtgärder: Ämnet bör hanteras under förhållanden som god industrihygien och enligt 
lokala bestämmelser för att undvika onödig exponering. 

Tekniska åtgärder: Användning av handskar rekommenderas för att minska exponering gentemot 
preparatet. 

Särskilda krav: Inga 

 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 

Särskild utformning av 
lagerrum eller kärl: 

Ingen 

Olämpliga material: 
 

Starka syror och alkaliföreningar som kan inaktivera biologiska 
kulturer. Starka oxiderande medel. Får ej lagras i metallbehållare. 

Lagringsförhållanden: Lagras i svalt, torrt, väl ventilerat utrymme. Behållare ska vara tätt 

förslutna när de inte används. Undvik frystemperatur och 

temperaturer över 45°C. 

Kvalitetsbegränsningar: Inga 

Packaging Materials: Tomma förpackningar kan återvinnas eller återanvändas. 

    

7.3 Specifik slutanvändning    
  

Ingen information tillgänglig. 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1 Kontrollparametrar 
 

HYGIENISKT GRÄNSVÄRDE: 
(enligt AFS 2005:17) 

Inga hygieniska gränsvärden för ingående ämnen. 

 

8.2 Begränsning av exponeringen 
 

 
8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 
 
Ingen 
 
 
8.2.2. Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 
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Tillhandahållande av personlig skyddsutrusning och behovet av tekniska kontrollåtgärder bör 
bestämmas av användaren som en del av en formell riskbedömning för exponering. 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

UTSEENDE: Grön vätska 

LUKT: Eukalyptus 

pH-VÄRDE: c:a 7,0-7,5 

SMÄLTPUNKT/FRYSPUNKT: Ej tillämpligt 

INITIAL KOKPUNKT OCH 
KOKPUNKTSINTERVALL: 

Ej specificerat 

FLAMPUNKT: Ej specificerad 

BRANDFARLIGHET (fast form, gas): Ej tillämpligt 

ÖVRE/UNDRE 
BRÄNNBARHETSGRÄNS ELLER 
EXPLOSIONSGRÄNS: 

Ingen data tillgänglig 

ÅNGTRYCK: Likvärdigt med vatten 

RELATIV DENSITET: c:a 1.0 vid 25°C 

LÖSLIGHET: >99% (i vatten), Ej specificerad (i fett) 

FÖRDELNINGSKOEFFICIENT: n-
oktanol/vatten 

Ej specificerad 

EXPLOSIVA EGENSKAPER: Anses ej explosivt baserat på preparatets kemiska struktur 

OXIDERANDE EGENSKAPER: Ej specificerad 

 

9.2 Annan information 
 
Ingen annan information att tillägga. 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1 Reaktivitet 
 
Inte reaktivt under normala förhållanden. 

10.2 Kemisk stabilitet 
 
Stabil under normala förhållanden. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 
 
Om ämnet är involverat i brand kan koloxider och kväve avges 

10.4 Förhållanden som skall undvikas 
 
Extrema temperaturvariantioner, under 0°C och över 45°C 

10.5 Oförenliga material 
 
Starka syror och alkaliföreningar som kan inaktivera biologiska kulturer, starka oxiderande medel. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
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Inga förväntas. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 

AKUT TOXCITET: Ej specificerat 

Allvarlig 
ögonskada/ögonirritation: 

Ej specificerad 

Frätande/Irriterande på 
huden: 

Ej specificerad 

Luftvägs-/hudsensibilisering: Ej specificerad 

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

12.1 Toxcitet 
 

AKVATISK TOXCITET: Preparatet förväntas inte vara farligt för miljön. Inga data om 

toxicitet specifikt för jordorganismer, växter eller landdjur är 

tillgängliga. 

 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
 

PERSISTENS OCH 
NEDBRYTBARHET: 

Preparatet förväntas brytas ner snabbt. Det finns dock ingen 
tillgänglig information om aerob biologisk nedbrytning. 

 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 
 

BIOACKUMULERINGSFÖRMÅ
GA: 

Förväntas inte biologiskt ackumulera på grund av hög löslighet i 
vatten och därför är biologisk koncentration osannolik. 

 

12.4 Rörlighet i jord 
 

RÖRLIGHET I JORD: Inga data tillgängliga 

 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 
 
Inga data tillgängliga. 
 

12.6 Andra skadliga effekter 
 
Det finns ingen ozonnedbrytning, bildning av fotokemiskt ozon eller global uppvärmingspotential. 
Biverkningar i avloppsreningsverk förväntas inte. 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 
Avfallsrester skall lämnas till förbränning eller deponi enligt lokala bestämmelser. 
 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

14.1 UN-nummer 
 
Produkten klassas inte som farligt gods. 
 

14.2 Officiell transportbenämning 
 
Produkten klassas inte som farligt gods. 
 

14.3 Faroklass för transport 
 
Produkten har ingen faroklass för transport. 
 

14.4 Förpackningsgrupp 
 
Ingen angiven förpackningsgrupp 
 

14.5 Miljöfaror 
 
Produkten klassas inte som miljöfarlig. 
 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
 
Inga särskilda åtgärder behöver vidtas. 
 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 
 
Last är inte avsedd för bulktransport. 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

 
Mikrobiologisk klassificering: 
Alla bakterier i denna formulering tillhör grupp 1 enligt direktiv 2000/54/EG (om skydd för arbetstagare 
mot risker vid exponering av biologiska agens i arbetet). Mikroorganismer från grupp 1 orsakar 
sannolikt inte sjukdom hos människor. 
Vid hantering av produkten måste de försiktighetsåtgärder som beskrivs i bilaga VI i direktiv 
2000/54/EG beaktas för att göra en riskbedömning. 
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Märkning enl. EG-
förordning nr. 
648/2004 (tvätt- och 
rengöringsmedel): 
bör deklareras 
KOMPONENT 

FUNKTION MÄNGD (%) 

nonjontensider 
Parfym 
Limonen 
Enzymer 
Bronopol 
5-Chloro-2-methyl-
isothiazol-3(2H)-one / 
2-methylisothiazol-
3(2H)-one 
1,2 Benzisothiazolin-
3-one 

tensider 
Parfym 
 
Enzymer 
Konserveringsmedel 
Konserveringsmedel 
 
 
 
Konserveringsmedel 

5-15 

 
 

AVSNITT 16: Annan information 
 
Förklaring av faroangivelser och R-fraser från avsnitt 3.2: 

R36 
R41 

Irriterar ögonen 
Risk för allvarliga ögonskador 

 


