
PURELL® Närande Hudskum HanddesinfektionProduktnamn

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

:

1.1 Produktbeteckning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Vätska.Produkttyp :

e-mailadress till den person
som är ansvarig för detta
säkerhetsdatablad

: info@gojo.co.uk

Produktbeskrivning : Hand desinficering

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

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

Produktkod : 9870-522

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Leverantör

Telefonnummer : +44 (0) 0844 560 5135

GOJO Industries-Europe Ltd.
Units 5 & 6, Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes
MK10 0DE
Recep: +44(0)1908588444
Fax: +44(0) 1908588445

SÄKERHETSDATABLAD
PURELL® Närande Hudskum Handdesinfektion

Användningsområde : Hygiënische hand rub

För konsumentanvändning, Yrkesmässig användning.:Användningsområde

Klassificering R10:

Fysikaliska/kemiska faror : Brandfarligt.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition : Blandning

De ovannämnda R-frasernas eller H-angivelsernas fullständiga text finns i Sektion 16.

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande
märkningselement

: Ej tillämpbart.

Farosymbol eller
farosymboler

Skyddsfraser S2- Förvaras oåtkomligt för barn.
S46- Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

R10- Brandfarligt.Riskfraser

Farliga beståndsdelar

:

:

:

: Ej tillämpbart.

Indikation om fara :

2.3 Andra faror

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.
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PURELL® Närande Hudskum Handdesinfektion

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
:Andra faror som inte

orsakar klassificering
Ej tillgängligt.

Ämne/beredning Blandning

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

:

Identifierare 67/548/EEGProduktens/beståndsdelens
namn

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras
som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Se avsnitt 16 för
fullständig
ordalydelse till R-
fraserna som anges
ovan

% TypFörordning (EG) nr
1272/2008 [CLP]

Klassificering

De ovannämnda H-
angivelsernas
fullständiga text finns i
Sektion 16.

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt
[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde
[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

Typ

etanol EC: 200-578-6
CAS: 64-17-5
Index: 603-002-00-5

50-75 F; R11 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335 and
H336

[2]

2-propanol EC: 200-661-7
CAS: 67-63-0
Index: 603-117-00-0

1-5 F; R11
Xi; R36
R67

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

[1] [2]

Siloxaner och Silikoner,
di-Me, 3-
hydroxipropylgruppavslutade,
etoxilerade

CAS: 102783-01-7 1-5 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319 [1]

Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små
mängder vatten att dricka.  Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av
medicinsk personal.  Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är
allvarliga.

Hudkontakt

Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket
emellanåt lyfts.  Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser.  Fortsätt att skölja i
åtminstone 10 minuter.  Konsultera läkare om irritation uppstår.

Inga speciella åtgärder krävs.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid inandning, förflytta till frisk luft.  Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består
eller är allvarliga.

Förtäring

Inandning

Kontakt med ögonen

:

:

:

:

Skydd åt dem som ger
första hjälpen

: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.:Förtäring

Hudkontakt : Ej irriterande för huden.

Kan orsaka ögonirritation.:Kontakt med ögonen

Tecken/symtom på överexponering
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PURELL® Närande Hudskum Handdesinfektion

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Meddelande till läkare Behandlas symptomatiskt.  Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mängder har svalts eller inandats.

:

Speciella behandlingar

Hudkontakt

Förtäring

Inandning Ingen specifik data.

Ingen specifik data.

Ingen specifik data.

:

:

:

Kontakt med ögonen : Ingen specifik data.

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

Ingen specifik behandling.:

Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av
olyckshändelsen om det är den brand.  Åtgärder som innebär en personlig risk eller
för vilka utbildning saknas får inte vidtas.  Flytta behållarna från brandområdet om det
kan göras utan risk.  Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för
brand kalla.

Farliga
förbränningsprodukter

Faror som ämnet eller
blandningen kan medföra

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:
koldioxid
koloxid
metalloxid/oxider

Brandfarlig vätska.  Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid
behållaren kan sprängas med risk för efterföljande explosion.  Avrinning till avlopp
kan skapa brand- eller explosionsfara.

Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck
(SCBA) och heltäckande ansiktsmask.  Brandmansutrustning (t.ex. hjälm,
skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger
basskydd vid kemikalieolyckor.

Särskild skyddsutrustning
för
brandbekämpningspersonal

Använd pulver, CO2, spridd vattenstråle (dimma) eller skum.Använd pulver, CO2,
alkoholresistent skum eller spridd vattenstråle (dimma).

5.1 Släckmedel

:

:

:

Använd inte vattenstråle.

Lämpliga släckmedel :

Olämpliga släckmedel :

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.2 Speciella faror som orsakas av ämnet eller blandningen

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella
försiktighetsåtgärder för
brandmän

:

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Ej tillämpbart.

Späd med rikligt med vatten.  Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt
med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

Stort utsläpp :

Använd gnistskyddade verktyg och explosionssäker utrustning.  Absorbera med ett
inert ämne och placera i en lämplig avfallsbehållare för bortskaffning.

Litet utsläpp :

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än
räddningspersonal

:

För räddningspersonal :

Inga speciella åtgärder krävs.

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om
lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.  Ytterligare information om hygienåtgärder
finns också i avsnitt 8.

:
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PURELL® Närande Hudskum Handdesinfektion

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.4 Hänvisningar till andra
avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

:

Förvaras i originalbehållare skyddat från direkt solljus.  Eliminera alla
antändningskällor.  Håll åtskilt från oxiderande ämnen.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder :

Råd om allmän yrkeshygien :

7.2 Förhållanden för säker
lagring, inklusive eventuell
oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer :

:Branschspecifika lösningar Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i
förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används.  Förvaras
och används åtskilt från värme, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Använd gnistskyddade verktyg.  Iaktta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska
urladdningar.

Bra arbetshygien och arbetsrutiner

:

Produktens/beståndsdelens namn Gränsvärden för exponering

Rekommenderade
kontrollåtgärder

Hygieniska gränsvärden

Inga speciella handskar behövs.
hantering av större mängder : Om denna produkt innehåller beståndsdelar med
hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller
biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas
effektivitet och/eller om det är nödvändigt att använda andningsskydd.  Vad gäller
metoder för bestämning av exponering för kemikalier genom inandning hänvisas till
den europeiska standarden EN 689 och vad gäller metoder för bestämning av farliga
ämnen till nationella anvisningar.

etanol AFS 2005:17 (Sverige, 12/2010).
NGV: 500 ppm 8 timme eller timmar.

  NGV: 1000 mg/m³ 8 timme eller timmar.
  KTV: 1000 ppm 15 minut eller minuter.
  KTV: 1900 mg/m³ 15 minut eller minuter.

2-propanol AFS 2005:17 (Sverige, 12/2010).
NGV: 150 ppm 8 timme eller timmar.

  NGV: 350 mg/m³ 8 timme eller timmar.
  KTV: 250 ppm 15 minut eller minuter.
  KTV: 600 mg/m³ 15 minut eller minuter.

:

Inga DEL-värden tillgängliga.

Förutspådda effektkoncentrationer

Inga PEC-värden tillgängliga.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Härledda effektnivåer
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PURELL® Närande Hudskum Handdesinfektion

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Handskydd

Inget speciellt skydd krävs.

Inget speciellt skydd krävs.

Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när
en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering av
vätskestänk, dimma eller damm.

Ögon/ansiktsskydd

Andningsskydd :

:

:

Hudskydd

Inget speciellt skydd krävs.

:

Begränsning av
miljöexponeringen

: Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,
dränering och avlopp.

Lämpliga tekniska
kontrollanordningar

: Används tillsammans med lämplig ventilation.  Använd slutna processer, lokalt utsug
eller andra tekniska åtgärder för att hålla arbetstagarens exponering av luftburna
föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden.  Teknisk
kontrollutrustning är också nödvändig för att hålla gas-, ång- eller
dammkoncentrationerna under den lägsta explosionsgränsen.

Inga speciella handskar behövs. I linje med god praxis för industriell hygien skall
emellertid exponering för kemikalier begränsas till ett minimum.

8.2 Begränsning av exponeringen

Hygieniska åtgärder :

Personliga skyddsåtgärder

Kroppsskydd :

Annat hudskydd Inget speciellt skydd krävs.

Ej tillgängligt.

Fysikaliskt tillstånd

Smältpunkt/fryspunkt

Inledande kokpunkt och
kokintervall

Ångtryck

Relativ densitet

Ångdensitet

Löslighet

Vätska.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Luktlös.Lukt

pH

GenomskinligFärg

Avdunstningshastighet Ej tillgängligt.

Självantändningstemperatur

Flampunkt

Ej tillämpbart.

Sluten degel: 23.6°C

Ej tillgängligt.

Ej tillämpbart.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Viskositet Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.Luktgräns

Fördelningskoefficient
oktanol/vatten

Övre/nedre antändbarhet eller
explosionsgränser

Explosiva egenskaper

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Inga.Oxiderande egenskaper :

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

9.2 Annan information

Bränntid Ej tillämpbart.

Brännhastighet Ej tillämpbart.

:

:

Sönderdelningstemperatur : Ej tillgängligt.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Brandfarlighet (fast, gas) : Ej tillgängligt.

Blandbar med vatten.
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PURELL® Närande Hudskum Handdesinfektion

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
Ingen ytterligare information.

10.6 Farliga
sönderdelningsprodukter

10.4 Förhållanden som ska
undvikas

Undvik alla tänkbara antändningskällor (gnista eller låga).  Utsätt inte för tryck,
skärning, svets, hårdlödning, borrning, slipning eller exponera behållaren för värme
eller antändningskällor.

Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under
lagring och användning.

Produkten är stabil.10.2 Kemisk stabilitet :

:

:

10.5 Oförenliga material :

10.3 Risken för farliga
reaktioner

: Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga
reaktioner.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

Inte känd. Kan reagera eller vara oförenlig med oxiderande ämnen. Kan reagera eller
vara oförenlig med reducerande ämnen. Metall.

Akut giftighet

etanol LC50 Inandning Ånga Råtta 124700 mg/m3 4 timmar
LD50 Oral Råtta 7 g/kg -

2-propanol LD50 Dermal Kanin 12800 mg/kg -
LD50 Oral Råtta 5000 mg/kg -

glycerol LD50 Oral Råtta 12600 mg/kg -

Produktens/beståndsdelens
namn

Resultat Arter Dos Exponering

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Irritation/Korrosion

ethanol Ögon - Måttligt irriterande Kanin - 0.066666667
minuter 100
milligrams

-

Ögon - Måttligt irriterande Kanin - 100
microliters

-

Ögon - Mycket irriterande Kanin - 500
milligrams

-

Hud - Svagt irriterande Kanin - 400
milligrams

-

propan-2-ol Ögon - Måttligt irriterande Kanin - 24 timmar
100
milligrams

-

Ögon - Måttligt irriterande Kanin - 10 milligrams -
Ögon - Mycket irriterande Kanin - 100

milligrams
-

Hud - Svagt irriterande Kanin - 500
milligrams

-

glycerol Ögon - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar
500
milligrams

-

Hud - Svagt irriterande Kanin - 24 timmar
500

-

Produktens/beståndsdelens
namn

Resultat Poäng Exponering ObservationArter

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
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PURELL® Närande Hudskum Handdesinfektion

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Inandning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.:Förtäring

Hudkontakt : Ej irriterande för huden.

Kan orsaka ögonirritation.:Kontakt med ögonen

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Allmänt :

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Cancerframkallande
egenskaper

:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Mutagenicitet :

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.Fosterskador :

Ej tillgängligt.

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Cancerframkallande egenskaper

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Mutagenicitet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Effekter på embryo/foster
eller avkomma

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Effekter på fertiliteten : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Hudkontakt

Förtäring

Inandning Ingen specifik data.

Ingen specifik data.

Ingen specifik data.

:

:

:

Kontakt med ögonen : Ingen specifik data.

milligrams

Slutsats/Sammanfattning

Hud : Ej irriterande för huden.

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.Information om sannolika
exponeringsvägar

:

Fördröjda och omedelbara effekter samt långvariga effekter av kort- och långvarig exponering

Kortvarig exponering

Långvarig exponering

Potentiella omedelbara
effekter

Potentiella fördröjda
effekter

:

:

Potentiella omedelbara
effekter

Potentiella fördröjda
effekter

:

:

Annan information :

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.
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PURELL® Närande Hudskum Handdesinfektion

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

Rörlighet Ej tillgängligt.:

LogPow BCF Potential

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.6 Andra skadliga effekter Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Produktens/beståndsdelens
namn

etanol -0.32 - låg
2-propanol 0.05 - låg
glycerol -1.76 - låg

12.1 Toxicitet

etanol Akut EC50 17.921 mg/L Havsvatten Alger - Ulva pertusa 96 timmar
Akut EC50 2000 ug/L Sötvatten Daphnia - Daphnia magna 48 timmar
Akut LC50 25500 ug/L Havsvatten Kräftdjur - Artemia franchiscana

- Larver
48 timmar

Akut LC50 42000 ug/L Sötvatten Fisk - Oncorhynchus mykiss 4 dagar
Kronisk NOEC 0.375 ul/L Sötvatten Fisk - Gambusia holbrooki -

Larver - 3 dagar
12 veckor

2-propanol Akut LC50 1400000 ug/L Havsvatten Kräftdjur - Crangon crangon 48 timmar
Akut LC50 >1400000 ug/L Fisk - Gambusia affinis - 20 till

30 mm
96 timmar

glycerol Akut LC50 54 ml/L Sötvatten Fisk - Oncorhynchus mykiss -
0.9 g

96 timmar

Produktens/beståndsdelens
namn

ArterResultat Exponering

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

PBT : Ej tillämpbart.

vPvB : Ej tillämpbart.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.4 Rörligheten i jord

Fördelningskoefficient
jord/vatten (KOC)

Ej tillgängligt.:

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

:

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.  Betydande
mängder av produktrester får inte bortskaffas via avloppet utan de ska processas i ett
lämpligt avloppsreningsverk.  Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för
kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.  Bortskaffande
av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med
kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav.  Förpackningsavfall skall återfinnas.  Förbränning eller soptipp
kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.  Produkt och förpackning skall
oskadliggöras på säkert sätt.  Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma
behållare som inte har rengjorts eller spolats.  Tomma behållare eller innerbehållare
kan ha kvar vissa produktrester.  Ångan från produktrester kan skapa en mycket
brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i behållaren.  Använda behållare skall varken
skäras, svetsas eller krossas om de inte har rengjorts grundligt invändigt.  Undvik

:Avfallshantering

AVSNITT 13: Avfallshantering
Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmän råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt
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I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

AVSNITT 13: Avfallshantering

Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.Farligt avfall :

spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och
avlopp.

Förpackning

Avfallshantering :

Speciella
försiktighetsåtgärder

:

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.  Förpackningsavfall
skall återfinnas.  Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte
är möjlig.

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.  Försiktighet skall iakttas
vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats.  Tomma
behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.  Ångan från
produktrester kan skapa en mycket brandfarlig eller explosiv atmosfär inne i
behållaren.  Använda behållare skall varken skäras, svetsas eller krossas om de inte
har rengjorts grundligt invändigt.  Undvik spridning av utspillt material, avrinning,
kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

ETANOLLÖSNING

3

III

ETHANOL SOLUTION

3

III

Ethanol solution

UN1170

33

ETHANOL SOLUTION

III

UN1170

III

UN1170 UN1170

Farlighetsnummer
30

Begränsad kvantitet
LQ7

Särskilda
bestämmelser
144 601

Tunnelkategori
(D/E)

- Emergency
schedules (EmS)
F-E, S-D

Passenger and Cargo
AircraftQuantity
limitation: 60 L
Packaging instructions:
309
Cargo Aircraft Only
Quantity limitation:
220 L
Packaging instructions:
310
Limited Quantities -
Passenger Aircraft
Quantity limitation: 10 L
Packaging instructions:
Y309

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell
transportbenämning

14.3
Transportklassificering

14.4
Förpackningsgrupp

ADN/ADNR

Ytterligare
information

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda
försiktighetsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt
bilaga II till MARPOL 73/78
och IBC-koden

Nej. Ja. No. No.

Ej tillgängligt. Ej tillgängligt. Ej tillgängligt. Ej tillgängligt.

: Ej tillgängligt.
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I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

Övriga EU-föreskrifter

Ej tillämpbart.Bilaga XVII -
Begränsningar av
tillverkning, utsläppande
på marknaden och
användning av vissa
farliga ämnen,
blandningar och varor

:

Europeisk förteckning : Alla ämnen är antingen upptagna på listan eller undantagna.

Kemikalier på svarta listan : Ej listad

Kemikalier prioriterade
listan

: Ej listad

Samordnade åtgärder för
att förebygga och
begränsa föroreningar
(IPPC) - luft

: Ej listad

Samordnade åtgärder för
att förebygga och
begränsa föroreningar
(IPPC) - vatten

: Ej listad

Konventionen om kemiska
vapen - kemikalielista I

: Ej listad

Konventionen om kemiska
vapen - kemikalielista II

: Ej listad

Konventionen om kemiska
vapen - kemikalielista III

: Ej listad

Internationella föreskrifter

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

15.2
Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsrapport för alla ämnen i denna produkt är antingen fullständiga
eller inte tillämpliga.

Ämnen som inger mycket stora betänkligheter

:

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

15.3  Registreringsstatus Ej tillämpbart.:

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och
akronymer

: ATE = Uppskattad akut toxicitet
CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DNEL = Härled nivå för ingen effekt
EUH statement = CLP-specifik faroangivelse
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335 and H336
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AVSNITT 16: Annan information

Utgivningsdatum/
Revisionsdatum

Version

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess
underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta
dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan
innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi
inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.

Meddelande till läsaren

Datum för tidigare utgåva

:

:

:

R11- Mycket brandfarligt.
R10- Brandfarligt.
R36- Irriterar ögonen.
R67- Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

:R-fraserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext
[DSD/DPD]

: F - Mycket brandfarligt
Xi - Irriterande

28 september 2011

2 augusti 2011

2

:Faroangivelserna i fulltext

Klassificering Skäl

Flam. Liq. 3, H226 Baserat på testdata
Eye Irrit. 2, H319 Beräkningsmetod
STOT SE 3, H335 and H336 Beräkningsmetod

Klassificeringar i fulltext
[CLP/GHS]

:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335
and
H336

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller
omtöcknad.

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Eye Irrit. 2, H319 ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION -
Kategori 2

Flam. Liq. 2, H225 BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 2
Flam. Liq. 3, H226 BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3
STOT SE 3, H335 and
H336

SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING
[Luftvägsirritation och Narkosverkan]  - Kategori 3

STOT SE 3, H336 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA EXPONERING
[Narkosverkan]  - Kategori 3
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