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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktens form : Blandning
Produktnamn : Hand Cleaner Classic Red
Produktkod : 10100
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Huvudsaklig användningskategori : Professionellt bruk,Konsumentanvändning,Industriell användning
Användningskategori : Kosmetika

1.2.2. Användningar som det avråds från
Ingen ytterligare information tillgänglig
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Telefonnummer för nödsituationer : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för 
nödsituationer

Kommentar

Sweden Giftinformationscentralen
Swedish Poisons Information 
Centre, Karolinska Hospital

Box 60 500
SE-171 76 Stockholm

+46 10 456 6700 
(Internationellt) 112 
(Nationellt)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] Blandningar/Ämnen: SDS EU > 2015: I enlighet med Förordning (EU) 2015/830, 

2020/878 (Bilaga II till REACH)
Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen ytterligare information tillgänglig
2.2. Märkningsuppgifter
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa

Ingen märkning som gäller
2.3. Andra faror
Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Frekvent eller långvarig kontakt kan avfetta och torka ut huden, vilket leder till obehag och 

dermatit.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1. Ämnen
Ej tillämplig
3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP]

CI 16255 (CAS nr) 2611-82-7
(EC nr) 220-036-2

1 Inte klassificerat

AQUA (CAS nr) 7732-18-5
(EC nr) 231-791-2

Inte klassificerat

C9-16 ALKANES/CYCLOALK ANES Inte klassificerat

POTASSIUM TALLATE (CAS nr) 61790-44-1
(EC nr) 263-136-1

Inte klassificerat

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl
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C9-11 ALCOHOLS (CAS nr) 66455-17-2
(EC nr) 266-367-6

Inte klassificerat

BHT (CAS nr) 128-37-0
(EC nr) 204-881-4

Inte klassificerat

2-BROMO-2- NITROPROPANE-1 ,3- DIOL (CAS nr) 52-51-7
(EC nr) 200-143-0

Inte klassificerat

IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE (CAS nr) 55406-53-6
(EC nr) 259-627-5

Inte klassificerat

GLYCERIN (CAS nr) 56-81-5
(EC nr) 200-289-5

Inte klassificerat

BUTYLENE/ETHYLENE COPOLYMER (CAS nr) 9019-29-8 Inte klassificerat

PARFUM Inte klassificerat

C12-14 ETHOXYLATED/PROPOXYLATED 
ALCOHOLS

(CAS nr) 68439-50-9 Inte klassificerat

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänna : Om du tvekar eller om symptomen består, sök läkarhjälp.
Efter inandning : Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.
Efter hudkontakt : Byt indränkta kläder. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Efter ögonkontakt : Vid kontakt med ögonen, spola ögonen i 10-15 minuter under rinnande vatten. Kontakta 

läkare om irritationen fortsätter.
Efter förtäring : Sök omedelbart läkarhjälp. Framkallar inga kräkningar. Vid sväljning eller inhalation av 

större dammängder ges genast att dricka: Vatten.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Symptom/effekter : Hittills inga symptomer kända.
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Ingen.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Olämpligt släckningsmedel : Okänt.
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Ingen ytterligare information tillgänglig
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Annan information : Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna ut i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder : Vid gasutträde eller intrång i vattendrag, mark eller kanalisation informeras behöriga 

myndigheterna.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Ingen ytterligare information tillgänglig

6.1.2. För räddningspersonal
Ingen ytterligare information tillgänglig
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Får icke trängas in i undergrunden/jorden. Får ej släppas ut i ytvatten eller avloppssystem. Säkerställ att utläckande vätskor kan fångas upp (t.ex. 
uppsamlingsbaljor eller uppfångytor).
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
För inneslutning : Skall samlas i slutna behållare och föras till kvittblivning. Upptaget material behandlas 

enligt avsnitt avfallshantering.
Rengöringsmetoder : Torka upp med  absorberande material (till exempel sand, sågspån, allmänt agglomerat, 

silikagel).
6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Information om personlig skyddsutrustning - se kapitel 8. Information om säker hantering - se avsnitt 7.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
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7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Särskilda föreskrifter för förpackningen : Förvaras endast i originalbehållaren.
Förpackningsmaterial : Lämpligt material för Behållaren: Rostfritt stål. polyetilen.
7.3. Specifik slutanvändning
Ingen.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
GLYCERIN (56-81-5)
EU IOELV TWA (mg/m³) 10 mg/m³

Tyskland TRGS 910 Noteringar om godtagbar koncentration

Ytterligare Information : Hittills fastslogs inte några nationell gränsvärden.
8.2. Begränsning av exponeringen
 

 

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
Information om säker hantering - se avsnitt 7.

Annan information:
Byt indränkta kläder. Kontaminerade kläder skall tvättas innan återanvändning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd : Vätska
Färg : röd.
Lukt : luktlös.
Luktgräns : Inga data tillgängliga
pH : Inga data tillgängliga
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga
Smältpunkt : Inga data tillgängliga
Fryspunkt : Inga data tillgängliga
Kokpunkt : Inga data tillgängliga
Flampunkt : Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga
Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas) : Inga data tillgängliga
Ångtryck : Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga
Relativ densitet : Inga data tillgängliga
Löslighet : Inga data tillgängliga
Log Pow : Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga
Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga
Explosionsgränser : Inga data tillgängliga
9.2. Annan information
Ytterligare Information : Ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen ytterligare information tillgänglig
10.2. Kemisk stabilitet
Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor.
10.3. Risken för farliga reaktioner
Det finns ingen information.
10.4. Förhållanden som ska undvikas
Det finns ingen information.
10.5. Oförenliga material
Starka oxidationsmedel.
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10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

GLYCERIN (56-81-5)
LD50 oral råtta 27 mg/kg kroppsvikt

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
Ytterligare Information : ej irriterande.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat
Ytterligare Information : ej irriterande.
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat (Det finns ingahänvisningar på mutagenitet av människans könsceller.)
Cancerogenicitet : Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat
Fara vid aspiration : Inte klassificerat

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
EKOLOGI - vatten : Oskadlig för vattenorganismer upp till kontrollerad koncentration.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

GLYCERIN (56-81-5)
LC50 fiskar 1 54000 mg/l Oncorhynchus mykiss
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Hand Cleaner Classic Red 
Persistens och nedbrytbarhet Produkten är biologiskt nedbrytbar.
12.3. Bioackumuleringsförmåga
Hand Cleaner Classic Red 
Bioackumuleringsförmåga Ingen hänvisning till bioakkumulationspotential.
12.4. Rörlighet i jord
Hand Cleaner Classic Red 
Jord/mark Inga data tillgängliga.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen ytterligare information tillgänglig
12.6. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter : Ingen.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandlingsmetoder : Överlämning enbart till godkänt företag. Kontaminerade förpackningar skall tömmas helt 

och kan efter återanvändas efter motsvarande rengöring. Kontaminerade förpackningar 
skall behandlas enligt materialets förskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG

14.1. UN-nummer
Ej tillämplig Ej tillämplig
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14.2. Officiell transportbenämning
Ej tillämplig Ej tillämplig

14.3. Faroklass för transport
Ej tillämplig Ej tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp
Ej tillämplig Ej tillämplig

14.5. Miljöfaror
Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej

Marin förorening : Nej

Ingen ytterligare information tillgänglig
14.6. Särskilda skyddsåtgärder
Vägtransport
Inga data tillgängliga

Sjötransport
Inga data tillgängliga
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig

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

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inte ingredienser från REACH kandidat ämne (n) lista
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av 
farliga kemikalier.
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar

15.1.2. Nationell föreskrifter
Ingen ytterligare information tillgänglig
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information
Ingen ytterligare information tillgänglig

SDS MPM REACH
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 
miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.


