
 
 SÄKERHETSDATABLAD

Eclipse Absorbine Showsheen

 

 

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 24.10.2009
Produktnamn Eclipse Absorbine Showsheen
Användningsområde Pälsvårdsmedel för hästar
Företagsnamn Eclipse Biofarm AB
Postadress Hiskullevägen
Postnr. S-31021
Postort Hishult
Land Sverige
Telefon 0430-40280
E-post webmaster@eclipsebiofarmab.se
Webbadress http://www.eclipsebiofarmab.se
Nödtelefon Vid akutfall :112

 

2. Farliga egenskaper
Andra faror Ej märkningspliktig enligt gällande svenska föreskrifter för hälso-, miljö-, och 

brandfarlighet.
 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Ämne, kommentar Inga märkningspliktiga ämnen ingår i produkten
 

4. Åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.
Inandning Frisk luft och vila.
Hudkontakt Skölj med vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor.
Ögonkontakt Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, 

avlägsna eventuella
kontaktlinser). Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring Drick vatten i små portioner. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om 
större mängd förtärts.

 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Kan släckas med koldioxid, pulver, skum eller vatten i spridd stråle.
Olämpliga brandsläckningsmedel Riktad vattenstråle.
Brand- och explosionsrisker Ej brännbart.
Personlig skyddsutrustning Användning av andningsskydd med friskluftstillförsel rekommenderas.
Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas omedelbart eller kyls med vatten.
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder Sörj för god ventilation.
Miljöskyddsåtgärder Får ej komma ut i avloppet.
Rengöringsmetod Absorberas med vermikulit, torr sand eller liknande material eller samla upp.. 

Spola rent med mycket
vatten.
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7. Hantering och lagring
Hantering Behållare hålles så långt möjligt slutna.
Lagring Förvaras frostfritt. Temperaturen får ej överstiga 50°C.
 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Exponeringskontroll
Rekommenderade 
övervakningsprocedurer

Sörj för god ventilation. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på 
arbetsplatsen.

Andningsskydd Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.
Handskydd Skyddshandskar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk. EN374 

Gummihandskar.
Ögonskydd Vid fara för stänk använd godkända skyddsglasögon.
Hudskydd (av annat än händerna) Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.
 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Vätska
Lukt Angenäm
Färg Vit
Löslighet i vatten Blandbar
Relativ densitet Värde: 1000 kg/m3
Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 100 °C
pH (vattenlösning) Värde: 5,6
Ångtryck Värde: 17 mmHg
Ångdensitet Värde: > 1
 

10. Stabilitet och reaktivitet
Förhållanden som skall undvikas Kan reagera med starkt oxiderande ämnen och syror.
Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand uppstår koldioxid, silikon, kolväte, ångor och rök.
Stabilitet Stabil under normala förhållanden.
 

11. Toxikologisk information
Övriga upplysningar om hälsofara
Inandning Ej relevant.
Hudkontakt Ej relevant.
Ögonkontakt Ögonkontakt ger sveda och irritation.
Förtäring Förtäring kan ge illamående, magsmärtor, kräkningar och diarré.
 

12. Ekologisk information
Övriga miljöupplysningar
Miljöupplysningar, summering På det sätt som produkter av denna typ användes, bedöms produkten ej ha 

någon miljöpåverkan.
 

13. Avfallshantering
Andra upplysningar Tillverkaren är ansluten till REPA- vilket betyder att avgift för använt 

emballage är betalt och avfallet
kommer att samlas upp på lokal nivå.

 

14. Transportinformation
Annan relevant information. Ej farligt gods enligt transportförordningen.
 

15. Gällande föreskrifter
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S-fraser S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S25 Undvik kontakt med ögonen.
Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT 

MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

 

16. Annan information
Ansvarig för säkerhetsdatablad Eclipse Biofarm AB
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