
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

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

SÄKERHETSDATABLAD

Eclipse Biofarmab Aloe Vera gel

19.06.2019

Eclipse Biofarmab Aloe Vera gel

Eclipse Biofarm AB

Hiskullevägen

S-31021

Hishult

Sverige

0430-40280

webmaster@eclipsebiofarmab.se

http://www.eclipsebiofarmab.se

Telefon: Ring 112 vid akutfall

Ej märkningspliktig enligt gällande svenska föreskrifter för hälso-, miljö- och
brandfarlighet.

Ingen anmärkning angiven.

Utgivningsdatum

Produktnamn

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

E-post

Webbadress

Nödtelefon

Ytterligare information om
klassificering

PBT / vPvB
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

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

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Blandning

GL Emulgerbar gel

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Noteringar
Trietanolamin CAS-nr.: 102-71-6 H335

H319
H315

< 2 %

Ingående komponenter med högr klassificering är produktens slutliga, ingår med
så liten procentsats att dessa inte utgör någon hälsofara.

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som
underlättar andningen

Inte relevant.

Inte relevant.

Skölj genast med rikliga mängder vatten i minst 10 minuter. Håll isär ögonlocken.

Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Data saknas.

Inte relevant.

Ta hänsyn till omgivningen vid val av släckmedel

Data saknas.

Inte relevant.

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Typ av sammansättning

Typ av preparat

Ämne, kommentar

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Andra upplysningar

Lämpliga släckmedel

Brand- och explosionsrisker

Farliga förbränningsprodukter

Personlig skyddsutrustning
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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

Skyddsåtgärder

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL / PNEC

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Ögon- / ansiktsskydd

Samla upp spill.

Inte relevant.

Inte relevant.

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp.

Absorbera i inert, fuktigt, obrännbart material och spola området med vatten.

Följ god kemikaliehygien.

Inte relevant.

Ingen anmärkning angiven.

Till hästar och andra djur

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Ej nödvändigt vid normal användning av produkten.

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Skyddsutrustning

Miljöskyddsåtgärder

Inneslutning

Hantering

Skyddsåtgärder

Lagring

Specifika användningsområden

Kontrollparametrar, kommentar

Sammanfattning av
riskhanteringsåtgärder, miljö

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Ögonskydd, kommentar
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Handskydd

Hudskydd

Andningsskydd

Termisk fara

Hygien / miljö

Begränsning av miljöexponeringen

Exponeringskontroll

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Ej nödvändigt vid normal användning av produkten

Ej nödvändigt vid normal användning av produkten

Ej nödvändigt vid normal användning av produkten

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Gel

Klar.

Inte relevant.

Det finns inga förväntade farliga sönderdelningsprodukter relaterade till detta
material.

Stabil vid förvaring under normala förhållanden och i originalförpackning.

Handskydd, kommentar

Hudskydd kommentar

Andningsskydd, kommentar

Termisk fara

Personlig skyddsutrustning,
kommenterar

Miljöexponeringskontroll,
kommentar

Exponeringskontroll kommentarer

Form

Färg

Kommentarer

Reaktivitet

Stabilitet
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10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

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

Inte relevant.

Inte känt.

Inga oförenliga grupper.

Inga vid normala förhållanden.

Inte relevant.

Kan irritera ögonen

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Bioackumulerar inte.

Anses inte vara miljöfarlig.

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

Inga kända.

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter

Andra toxikologiska data

Ögonkontakt

Ekotoxicitet

Beskrivning/utvärdering av
persistens och nedbrytbarhet
Nedbrytning i reningsverk

Kommentarer till bioackumulering

Rörlighet

Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning

Ytterligare ekologisk information
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

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 skyddsåtgärder

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

ICAO/IATA Övrig information

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Absorbera i vermikulit eller torr sand för senare deponering.

Lämnas till återvinning

Nej

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Ej angivet.

Inte relevant.

Inte relevant.

Ja

Lämpliga metoder för
avfallshantering för produkten
Lämpliga metoder för
avfallshantering för förpackningen

Farligt gods

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Särskilda säkerhetsföreskrifter för
användare

Annan information om transport,
allmänt

Bedömda begränsningar

Restriktioner för kemikalien enligt
bilaga XVII till Reach

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts
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AVSNITT 16: Annan information
Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi
känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts
under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i
överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen
eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev.
tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget
ansvar.

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

1

Leverantörens anmärkningar

Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Version
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