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

1.1 Produktbeteckning 

Handelsnamn 
 

: GOJO® Deluxe Fuktbevarande tvålcreme 
 

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

Användning av ämnet eller 
blandningen 
 

: Hudvård 
 

Rekommenderade 
begränsningar av 
användningen 
 

:  
Detta är en produkt för egenvård eller en kosmetisk produkt 
som är säker för konsumenter och andra användare vid 
normal och rimligen förutsebar användning. Kosmetika och 
egenvårdsprodukter, vilka specifikt definieras av regelverk 
runt om i världen, är undantagna från kraven på ett 
säkerhetsdatablad till konsumenten. Även om detta material 
inte anses vara farligt, innehåller detta säkerhetsdatablad 
information som är avgörande för säkert handhavande av och 
korrekt användning av produkten för industriella 
arbetsplatsförhållanden så väl som för ovanliga och 
oavsiktliga exponeringar så som stora utsläpp. Detta 
säkerhetsdatablad bör sparas och hållas tillgängligt för 
anställda och andra användare av denna produkt. För 
instruktioner rörande avsett bruk, se vänligen informationen 
som tillhandahålls på förpackningen eller på 
instruktionsbladet.   
 
 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag 
 

: GOJO Industries-Europe Ltd. 
Units 5 & 6, Stratus Park 
Brinklow, Milton Keynes, MK10 0DE 
 

Telefon 
 

: +44(0) 1908588444 

Telefax 
 

: +44(0) 1908588445 
 

   
 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

+46 8 33 12 31 
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 

Ej något farligt ämne eller blandning. 

2.2 Märkningsuppgifter 

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 

Ej något farligt ämne eller blandning. 
 

Tilläggsmärkning: 

EUH208 Innehåller Methylchloroisothiazolinone. Kan orsaka en allergisk reaktion. 
 

2.3 Andra faror 

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande 
och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% 
eller högre. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.2 Blandningar 

Farliga komponenter  

Kemiskt namn CAS-nr. 
EG-nr. 
Registreringsnummer 

Klassificering Koncentration 
(% w/w) 

Sodium Laureth Sulfate 68585-34-2 
500-223-8 
Not available 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 

>= 3 - < 5 

Cocamidopropyl Betaine 61789-40-0 
263-058-8 
Not available 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 

>= 1 - < 3 

Methylchloroisothiazolinone 26172-55-4 
247-500-7 /  /  /  /  

Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 2; H330 
Acute Tox. 3; H311 
Skin Corr. 1B; H314 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
Aquatic Acute 1; 
H400 

< 0,0012 

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16. 
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AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmän rekommendation 
 

:  Vid olycksfall krävs omedelbar sjukhusvård. 
Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk 
hjälp. 
 

Skydd av dem som ger första 
hjälp 
 

:  Personer som ger första hjälpen ska se till att skydda sig 
själva och bära rekommenderade skyddskläder 
 

Vid inandning 
 

:  Vid inandning, ut i friska luften. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår. 
 

Vid hudkontakt 
 

:  Tvätta med tvål och vatten som försiktighetsåtgärd. 
Sök läkarvård om irritation utvecklas och kvarstår. 
 

Vid ögonkontakt 
 

:  Vid kontakt, skölj omedelbart ögonen med rikliga mängder 
vatten i minst 15 minuter. 
Om kontaktlinser används, ta av linserna om de är lätta att 
avlägsna. 
Sök medicinsk hjälp. 
 

Vid förtäring 
 

:  Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning. 
Skölj munnen med vatten. 
Uppsök läkare. 
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Risker : Ingen känd. 
 

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

Behandling 
 

: Ingen information tillgänglig. 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel 
 

:  Använd vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulver eller 
koldioxid. 
 

Olämpligt släckningsmedel 
 

:  Ingen känd. 
 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Särskilda risker vid 
brandbekämpning 
 

:  Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt. 
 

Farliga 
förbränningsprodukter 
 

:  Svaveloxider 
Koloxider 
Metalloxider 
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Klorföreningar 
Kväveoxider (NOx) 
 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Särskild skyddsutrustning för 
brandbekämpningspersonal 
 

:  Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av 
omgivningen som andningsskydd. Använd personlig 
skyddsutrustning.  
 

Särskilda släckningsmetoder 
 

: Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala 
förhållanden och omgivande miljö. 
Använd vattensprej för att kyla oöppnade behållare. 
 

Ytterligare information 
 

:  Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras 
avloppet. 
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt 
föreskrift. 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Personliga skyddsåtgärder 
 

:  Använd personlig skyddsutrustning. 
Säkerställ god ventilation 
Materialet kan ge upphov till hala förhållanden. 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Miljöskyddsåtgärder 
 

:  Utsläpp till miljön måste undvikas. 
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett 
säkert sätt. 
Förhindra spridning över ett större område (t ex genom 
uppdämning eller oljebarriärer). 
Håll kvar och hantera förorenat tvättvatten som avfall. 
Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej 
kan begränsas. 
 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder 
 

:  Valla in och samla upp spill med icke brännbart 
absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) 
och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enlig 
lokala / nationella regler (se avsnitt 13). 
Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning. 
Rengör förorenade golv och föremål omsorgsfullt under 
iakttagande av miljöföreskrifterna. 
 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 

För avfallshanteringe se avsnitt 13., För personligt skydd se avsnitt 8. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 

Råd för säker hantering 
 

: För personligt skydd se avsnitt 8. 
Får ej förtäras. 
Undvik kontakt med ögonen. 
Ha behållaren stängd när den inte används. 
 

Råd för skydd mot brand och 
explosion 
 

:  Normala åtgärder för förebyggande brandskydd.  
 

Åtgärder beträffande hygien 
 

:  Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. 
Undvik kontakt med ögonen.  
 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Krav på lagerutrymmen och 
behållare 
 

:  Förvara i rätt märkta behållare. Förvara behållare väl tillsluten 
på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvara i enlighet med 
särskilda nationella regler.  
 

Råd för gemensam lagring 
 

: Inga speciella restriktioner beträffande lagring tillsammans 
med andra produkter. 
 

Övrig data 
 

:  Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt 
anvisningarna.  
 

7.3 Specifik slutanvändning 

Specifika 
användningsområden 
 

:  Ingen tillgänglig data 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1 Kontrollparametrar 

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden. 

Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006: 

Ämnets namn Användningso
mråde 

Exponeringsväg Potentiella 
hälsoeffekter 

Värde 

Sodium Chloride Arbetstagare Hudkontakt Akut - systemiska 
effekter 

295,52 mg/kg 
bw/dag 

 Arbetstagare Inandning Akut - systemiska 
effekter 

2068,62 
mg/m3 

 Arbetstagare Hudkontakt Långtids - systemiska 
effekter 

295,52 mg/kg 
bw/dag 

 Arbetstagare Inandning Långtids - systemiska 
effekter 

2068,62 
mg/m3 

 Konsumenter Hudkontakt Akut - systemiska 
effekter 

126,65 mg/kg 
bw/dag 

 Konsumenter Inandning Akut - systemiska 443,28 mg/m3 
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effekter 

 Konsumenter Förtäring Akut - systemiska 
effekter 

126,65 mg/kg 
bw/dag 

 Konsumenter Hudkontakt Långtids - systemiska 
effekter 

126,65 mg/kg 
bw/dag 

 Konsumenter Inandning Långtids - systemiska 
effekter 

443,28 mg/m3 

 Konsumenter Förtäring Långtids - systemiska 
effekter 

126,65 mg/kg 
bw/dag 

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006: 

Ämnets namn Miljö (-avsnitt) Värde 

Sodium Chloride Sötvatten 5 mg/l 

 Oregelbunden användning/utsläpp 19 mg/l 

 Reningsverk 500 mg/l 

 Jord 4,86 mg/kg 

8.2 Begränsning av exponeringen 

Personlig skyddsutrustning 

Ögonskydd :  Ingen speciell skyddsutrustning erfordras. 
 

Handskydd 
Anmärkning 

 
: Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.  

 
Hud- och kroppsskydd :  Ingen speciell skyddsutrustning erfordras. 

 
Andningsskydd :  Personligt andningsskydd behövs normalt inte. 

 
Skyddsåtgärder :  Välj kroppsskydd i förhållande till arten, koncentrationen och 

mängden av farliga ämnen och till den särskilda 
arbetsplatsen. 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende 
 

: vätska 
 

Färg 
 

:  skär, opaliserande 
 

Lukt 
 

:  blom- 
 

Lukttröskel 
 

:  Ingen tillgänglig data  
 

pH-värde 
 

: 4,7 - 6,5 
 

Smältpunkt/fryspunkt 
 

: 2,90 °C 
 

Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall 
 

: 97,00 °C 
 

Flampunkt : > 100,00 °C 
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 Annan information: Ingen tillgänglig data 
 

Avdunstningshastighet 
 

:  Ingen tillgänglig data  
 

Brandfarlighet (fast form, gas) 
 

: Inte tillämplig 
 

Övre explosionsgräns 
 

: Ingen tillgänglig data  
 

Nedre explosionsgräns 
 

: Ingen tillgänglig data  
 

Ångtryck 
 

: Ingen tillgänglig data  
 

Relativ ångdensitet 
 

: Ingen tillgänglig data  
 

Densitet 
 

: 1,0308 g/cm3 
 

Löslighet 
Löslighet i vatten 

 
: löslig  

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 
 

: Inte tillämplig  
 

Självantändningstemperatur 
 

: ej fastställt  
 

Sönderfallstemperatur 
 

:  Ämnet eller blandningen är inte klassificerat som självreaktivt.  
 

Viskositet 
Viskositet, kinematisk 

 
: 3000 - 16000 mm2/s (20 °C) 

 
Explosiva egenskaper 
 

: Ej explosiv 
 

Oxiderande egenskaper 
 

: Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande. 
 

9.2 Annan information 

Ingen tillgänglig data 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

Inte klassad som en reaktivitetsfara. 

10.2 Kemisk stabilitet 

Stabil vid normala förhållanden. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

Farliga reaktioner 
 

:  Inga särskilda risker som behöver nämnas. 
 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 

Förhållanden som ska 
undvikas 
 

: Ingen känd. 
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10.5 Oförenliga material 

Material som skall undvikas 
 

:  Oxidationsmedel 
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Information om sannolika 
exponeringsvägar 
 

: Inandning 
Ögonkontakt 
Hudkontakt 
 

Akut toxicitet 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Beståndsdelar: 

Sodium Laureth Sulfate: 

Akut oral toxicitet 
 

:  LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg  
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut oral 
toxicitet 
 

Cocamidopropyl Betaine: 

Akut oral toxicitet 
 

:  LD50: > 5.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Akut dermal toxicitet 
 

:  LD50 (Råtta): > 2.000 mg/kg 
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402 
Bedömning: Ämnet eller blandningen har ingen akut dermal 
toxicitet 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Methylchloroisothiazolinone: 

Akut oral toxicitet 
 

:  Uppskattad akut toxicitet: 100 mg/kg  
Metod: Expertbedömning 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Akut inhalationstoxicitet 
 

:  LC50 (Råtta): 0,33 mg/l 
Exponeringstid: 4 h 
Testatmosfär: damm/dimma 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Akut dermal toxicitet 
 

:  Uppskattad akut toxicitet: 300 mg/kg 
Metod: Expertbedömning 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
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Frätande/irriterande på huden 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Produkt: 

Bedömning: Ej irriterande vid applicering på mänsklig hud. 
Resultat: Ingen hudirritation 
 
Anmärkning: Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att 
vara hudirriterande. 
 

Beståndsdelar: 

Sodium Laureth Sulfate: 

Resultat: Hudirritation 
 

Cocamidopropyl Betaine: 

Resultat: Hudirritation 
 

Methylchloroisothiazolinone: 

Resultat: Frätande efter 3 minuters till 1 timmes exponering 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Produkt: 

Anmärkning: Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att 
vara ögonirriterande. 
 

Beståndsdelar: 

Sodium Laureth Sulfate: 

Resultat: Kan eventuellt irritera ögonen. 
Anmärkning: Allvarlig ögonirritation 
 

Cocamidopropyl Betaine: 

Resultat: Kan eventuellt irritera ögonen. 
Anmärkning: Allvarlig ögonirritation 
 

Methylchloroisothiazolinone: 

Resultat: Irreversibla effekter på ögonen 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Luftvägs-/hudsensibilisering 

Hudsensibilisering  

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 
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Sensibilisering i andningsvägarna  

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Beståndsdelar: 

Cocamidopropyl Betaine: 

Testtyp: Maximeringstest (GPMT) 
Exponeringsväg: Hudkontakt 
Arter: Marsvin 
Resultat: Negativ 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Methylchloroisothiazolinone: 

Exponeringsväg: Hudkontakt 
Resultat: positiv 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 
Bedömning: Sannolikheten eller belägg för hudsensibilisering hos människor. 
 

Mutagenitet i könsceller 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Beståndsdelar: 

Cocamidopropyl Betaine: 

Genotoxicitet in vitro 
 

: Testtyp: Bakteriell omvänd mutationsanalys (AMES) 
Metod: OECD:s riktlinjer för test 471 
Resultat: Negativ 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Genotoxicitet in vivo 
 

:  Testtyp: Mikrokärntest av erytrocyter hos däggdjur (in viv o 
cytogenetisk analys) 
Arter: Mus 
Applikationssätt: Förtäring 
Resultat: Negativ 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Cancerogenitet 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Reproduktionstoxicitet 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Beståndsdelar: 

Cocamidopropyl Betaine: 

Effekter på 
fosterutvecklingen 
 

:  Testtyp: Embryofetal utveckling 
Arter: Råtta 
Applikationssätt: Förtäring 
Metod: OECD:s riktlinjer för test 414 
Resultat: Negativ 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
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Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

Toxicitet vid upprepad dosering 

Beståndsdelar: 

Cocamidopropyl Betaine: 

Arter: Råtta 
NOAEL: 250 mg/kg  
Applikationssätt: Förtäring 
Exponeringstid: 90 d  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 408 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Aspirationstoxicitet 

Ej klassificerad baserat på den information som finns. 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1 Toxicitet 

Beståndsdelar: 

Cocamidopropyl Betaine: 

Fisktoxicitet 
 

:  LC50 : > 1 - 10 mg/l 
Exponeringstid: 96 h 
Metod: ISO 7346/2 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Toxicitet för bakterier 
 

:  EC50 : > 100 mg/l  
Metod: OECD TG 209 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Methylchloroisothiazolinone: 

Fisktoxicitet 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 0,19 mg/l 
Exponeringstid: 96 h 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Toxicitet för Daphnia och 
andra vattenlevande 
ryggradslösa djur 
 

:  EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): 0,16 mg/l 
Exponeringstid: 48 h 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Algtoxicitet 
 

:  EC50 (Selenastrum capricornutum (grönalg)): 0,027 mg/l 
Exponeringstid: 72 h 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
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M-faktor (Akut toxicitet i 
vattenmiljön) 
 

:  10 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Beståndsdelar: 

Sodium Laureth Sulfate: 

Bionedbrytbarhet 
 

:  Resultat: Lätt bionedbrytbar. 
 

Cocamidopropyl Betaine: 

Bionedbrytbarhet 
 

:  Resultat: Lätt bionedbrytbar. 
Bionedbrytning:  > 60 % 
Exponeringstid: 28 d 
Metod: OECD TG 301 
Anmärkning: Baserat på data från liknande material 
 

Methylchloroisothiazolinone: 

Bionedbrytbarhet 
 

:  Resultat: Icke lätt nedbrytbart. 
 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Beståndsdelar: 

Methylchloroisothiazolinone: 

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 
 

: log Pow: 0,401 
 

12.4 Rörlighet i jord 

Ingen tillgänglig data 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Produkt: 

Bedömning 
 

: Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses 
vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller 
mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i 
halter av 0,1% eller högre.. 
 

12.6 Andra skadliga effekter 

Produkt: 

Tillägg till ekologisk 
information 
 

:  Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. 
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
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Produkt :  Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. 
 

Förorenad förpackning :  Avfallshantera som oanvänd produkt. 
Tomma behållare måste lämnas till godkänd 
avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller 
bortskaffande. 
 

AVSNITT 14: Transportinformation 

 14.1 UN-nummer 

Ej reglerad som farligt gods 

14.2 Officiell transportbenämning 

Ej reglerad som farligt gods 

14.3 Faroklass för transport 

Ej reglerad som farligt gods 

14.4 Förpackningsgrupp 

Ej reglerad som farligt gods 

14.5 Miljöfaror 

Ej reglerad som farligt gods 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder 

Inte tillämplig 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

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

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
649/2012 om export och import av farliga kemikalier 
 

: Inte tillämplig 

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen 
som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). 
 

: Inte tillämplig 

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter 
ned ozonskiktet 
 

: Inte tillämplig 

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska 
föroreningar 
 

: Inte tillämplig 

Seveso II - Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/105/EG om ändring av rådets direktiv 
96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där 
farliga ämnen ingår
  Inte tillämplig 

 
Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och 
begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.
  Inte tillämplig 
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Flyktiga organiska föreningar 
 

: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 
november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar) 
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): < 0,01 %, 
0,63 g/l 
Anmärkning: VOC-innehåll exkluderande vatten 
 

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar: 

TSCA 
 

: Finns i TSCA-förteckningen 
 

AICS 
 

: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
 

DSL 
 

: Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska 
DSL-listan. 
 

ENCS 
 

: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
 

ISHL 
 

: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
 

KECI 
 

: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
 

PICCS 
 

: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
 

IECSC 
 

: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
 

NZIoC 
 

: Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen 
 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

AVSNITT 16: Annan information 

Fullständig text på H-Angivelser 

H301 : Giftigt vid förtäring. 
H311 : Giftigt vid hudkontakt. 
H314 : Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H315 : Irriterar huden. 
H317 : Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
H319 : Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H330 : Dödligt vid inandning. 
H400 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410 : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med 

långtidseffekter. 

Fullständig text på andra förkortningar 

Acute Tox. : Akut toxicitet 
Aquatic Acute : Akut toxicitet i vattenmiljön 
Aquatic Chronic : Kronisk toxicitet i vattenmiljön 
Eye Irrit. : Ögonirritation 
Skin Corr. : Frätande på huden 
Skin Irrit. : Irriterande på huden 
Skin Sens. : Hudsensibilisering 
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ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska 
vattenleder; ADR - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på 
väg; AICS - Australisk förteckning över kemikalier; ASTM - Amerikansk organisation för 
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Förordning om klassificeringsmärkning av förpackningar; 
förordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det 
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista över ämnen använda i hushållet (Kanada); 
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som 
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-värde); EmS - Nödinstruktioner; ENCS - 
Förekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x % 
tillväxtsvar (ErCx-värde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC 
- Internationell myndighet för cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning för 
flygtransporter; IBC - Internationella regler för konstruktion och utrustande av fartyg för 
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO - 
Internationell organisation för civil flygtrafik; IECSC - Förteckning över i Kina förekommande 
kemikalier; IMDG - Internationella föreskrifter för sjötransport av farligt gods; IMO - Internationella 
sjöfartsorganisationen; ISHL - Lag om säkerhet och hälsa inom industrin (Japan); ISO - 
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk förteckning över förekommande 
kemikalier; LC50 - Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation; LD50 - Dödlig dos för 50 
% av en testpopulation (dödlig mediandos); MARPOL - Internationell överenskommelse om 
förebyggande av förorening från fartyg; n.o.s. - Utan närmare specifikation; NO(A)EC - 
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Nivå utan observerad (bi)verkan; NOELR - 
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-värde); NZIoC - Nyzeeländsk förteckning över 
kemikalier; OECD - Organisation för ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet 
för kemisk säkerhet och förebyggande av förorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och 
giftigt ämne; PICCS - Filippinsk förteckning över kemikalier och kemiska ämnen; (Q)SAR - 
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 från 
Europaparlamentet och rådet avseende registrering, bedömning, godkännande och begränsning 
av kemikalier; RID - Förordningar avseende internationella transporter av farligt gods på järnväg; 
SADT - Temperatur för självaccelererande nedbrytning; SDS - Säkerhetsdatablad; TCSI - 
Taiwanesisk förteckning över kemikalier; TRGS - Tekniska regler för farliga ämnen; TSCA - Lag 
om kontroll av giftiga ämnen (Förenta Staterna); UN - Förenta Nationerna; vPvB - Mycket 
persistent och starkt bioackumulerande 

Ytterligare information 

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det 
angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker 
hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte 
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna 
materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller 
process om inte angivet i texten. 

 
 

SE / SV 
 


