
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)

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

1.1. Produktbeteckning

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Utarbetat av

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

SÄKERHETSDATABLAD

No-Bite Cream

30.04.2008

15.08.2018

No-Bite Cream

Eclipse Biofarm AB

Hiskullevägen

S-31021

Hishult

Sverige

0430-40280

webmaster@eclipsebiofarmab.se

http://www.eclipsebiofarmab.se

Telefon: 112
Beskrivning: Vid akutfall

Inga data.

Ej märkningspliktig

Utgivningsdatum

Omarbetad

Produktnamn

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

E-post

Webbadress

Nödtelefon

Klassificering enligt CLP,
kommentar

Faroangivelser
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2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Alkoholetoxilat CAS-nr.: 58229-81-5 H319

H315
5 - 10 %

Vattenfri lanolin CAS-nr.: 8006-54-0 1 - 5 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

Ingen.

Personer som är allergiska mot lanolin bör undvika kontakt med denna produkt

Ge aldrig något att dricka till en medvetslös person.

Frisk luft och vila

Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder och skor.

Skölj ögonen länge med vatten. Kontakta läkare om problem kvarstår.

Skölj munnen med vatten. Kontakt läkare om större mängder förtärts. Produkten är
extremt bitter. Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt
medvetande.

Ögonkontakt kan orsaka irritation. Hudkontakt kan orsaka irritation. Förtäring kan
orsaka illamående och kräkningar. Inandning kan orsaka irritation.

Behandla symptomatiskt.

Använd brandsläckning som är lämplig för omgivningen

Kväve. Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

Ej brandfarlig enligt lagen om brandfarliga produkter.

Skyddsangivelser

PBT / vPvB

Generell riskbeskrivning

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och ef-
fekter

Medicinsk behandling

Lämpliga släckmedel

Farliga förbränningsproduk-
ter

Andra upplysningar
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar

Ögon- / ansiktsskydd

Använd skyddshandskar och vid stänkrisk även skyddsglasögon/ansiktsskärm.

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Samla upp för destruktion. Undvik utsläpp till miljön.

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare.

Torks upp med trasa eller dylikt.

Undvik inandning av damm samt kontakt med hud och ögon. Ät, drick eller rök inte
under hanteringen.

Förvaras kallt och med god ventilation. Undvik oxiderande ämnen, värme och eld.
Förvaras oåtkomligt för barn.

För att hindra man- och svansbitning på hästar

Ingen information.

Vid fara för stänk använd godkända skyddsglasögon.

Personliga skyddsåtgärder

För räddningspersonal

Miljöskyddsåtgärder

Sanera

Andra anvisningar

Hantering

Lagring

Rekommendationer

Övrig information om
gränsvärden

Ögonskydd, kommentar
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Handskydd

Andningsskydd

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2 Övriga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Använd engångshandskar eller likvärdigt.

Ej relevant

Kräm

Vit

Luktlös

Kommentarer: Ingen information.

Kommentarer: Ingen information.

Kommentarer: Ingen information.

Kommentarer: Ingen information.

Kommentarer: Ingen information.

Kommentarer: Ingen information.

Det finns inga förväntade farliga sönderdelningsprodukter relaterade till detta material.

Stabilt under normala förhållanden.

Inga farliga reaktioner kända vid normal användning

Undvik kontakt med syror och oxidationsmedel.

Undvik starkt oxiderande ämnen och syror, Undvik värme och lågor.

Handskydd, kommentar

Andningsskydd, kommentar

Fysisk form

Färg

Lukt

Luktgräns

pH

Smältpunkt / smältpunktsin-
tervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

Avdunstningshastighet

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall und-
vikas

Material som skall undvikas
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kan innehålla kväve och koloxider

Kan orsaka irritation

Kan orsaka irritation

Kan orsaka irritation

Kan orsaka illamående och kräkningar

Inte känt.

Ingen information.

Ingen information.

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

Ingen information.

På det sätt som produkter av denna typ används bedöms produkten ej ha någon
miljöpåverkan.

Absorbera i vermikulit eller torr sand för senare deponering.

Något avfall av denna produkttyp torde ej förekomma. Tillverkaren är ansluten till
REPA, vilket betyder att avgift för använt emballage är betalt och avfallet kommer
samlas upp på lokal nivå.

Farliga sönderdelningspro-
dukter

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Beskrivning av persistens
och nedbrytbarhet

Bioackumuleringsförmåga

Rörlighet

PBT-bedömning, resultat

Andra skadliga effekter / An-
märkning
Miljöupplysningar, summer-
ing

Specificera lämpliga
metoder för avfallshantering
Andra upplysningar
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Annan relevant information.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Övrig information

Nej

Ej farligt gods enligt transportförordningen.

Nej

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

3

Farligt gods

Annan relevant information.

En Kemikaliesäkerhets-
bedömning har utförts

Lista över relevanta Faroan-
givelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)
Version
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