
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

SÄKERHETSDATABLAD

Leather Therapy Wash

25.05.2016

04.07.2019

Leather Therapy Wash

Beskrivning: Läder rengöring

Eclipse Biofarm AB

Hiskullevägen

S-31021

Hishult

Sverige

0430-40280

webmaster@eclipsebiofarmab.se

http://www.eclipsebiofarmab.se

H315

H318

H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Utgivningsdatum

Omarbetad

Produktnamn

Funktion

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

E-post

Webbadress

Klassificering enligt (EC) No 1272/
2008 [CLP / GHS]

Faroangivelser
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2.3. Andra faror

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

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. P314 Sök läkarhjälp vid obehag

Ingen.

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Natrium lauryl sulfat CAS-nr.: 68585-34-2 5 - 8 %

Återstående komponenterna i denna blandning är egenutvecklade , icke-farligt
och / eller är närvarande vid koncentrationer under gränsvärdena.

Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Tag genast av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta
läkare om besvär kvarstår.

Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella
kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta läkare. Ge aldrig vätska till en medvetslös.
Vid kräkning hålls huvudet lågt.

Inandning: Komponenterna i produkten är av låg volatilitet och inga allvarliga
effekter förväntas från hantering. Dock bör försiktighet iakttas för att undvika
inandning av överdriven mängder av sprutdimma då kan irritation i luftvägarna
förekomma .
HUD: Långvarig kontakt kan orsaka irritation eller utslag. Förlängd kontakt kan
orsaka dermatit. ÖGON: Kontakt kan orsaka irritation, tårflöde och rodnad om
ögat inte tvättas omedelbart.
Sveda och ögonskada är möjlig.
Förtäring: Förtäring kan ge huvudvärk, illamående, trötthet, motorisk svaghet och
koordinationssvårigheter . Aspiration in i lungan, t ex från kräkning, kan resultera i
kemisk lunginflammation eller andra lungskador .

Denna produkt innehåller inga komponenter som anges av NTP och IARC eller
reglerad av OSHA som cancerframkallande .

Skyddsangivelser

Andra faror

Ämne, kommentar

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Andra upplysningar
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5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

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

Koldioxid (CO2). Skum. Pulver. Vatten. Vattensprej.

Låg risk beroende på vattenhalten, dock vid avdunstning av vatten är produkten
lättantändlig.

Flampunkt 96 grader

Begränsa och absorbera i absorberande; samla material i godkända behållare för
bortskaffande. Tvätta av med mycket vatten. Golv kommer att vara hala

Släpp inte ut i sjöar, dammar, vattendrag eller kommunalt vatten.

Begränsa och absorbera i absorberande; växtmaterial till godkända behållare för
bortskaffande.

Hantera och öppna behållare med omsorg. Återanvänd inte tomma behållare
utan kommersiell rengöring eller rekonditionering. Undvik kontakt med hud och
ögon. Vid hantering: Ät inte och rök inte.

Håll behållarna stängda när de inte används. Skydda mot extrema temperaturer.
Det bör lagras i tätt slutna behållare på en sval, väl ventilerad plats. Håll borta
från öppen eld.

Lädervård

Inte relevant.

Lämpliga släckmedel

Brand- och explosionsrisker

Andra upplysningar

Allmänna åtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Andra upplysningar

Hantering

Lagring

Specifika användningsområden

Kommentar om att förebyggande
företagshälsovårdsundersökningar
ska genomföras
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8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Hudskydd

Andningsskydd

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Undvik hudkontakt

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

Vätska

Färglöst.

Mild.

Status: i vattenlösning
Värde: 7,5 - 8,5

Värde: > 93,8 °C

Värde: > 93,3 °C

Värde: 40

Värde: 10

Inte troligt att reagera under normala lagrings- och användningsförhållanden .

Stabil vid förvaring under normala förhållanden och i originalförpackning.

Inte känt.

Ögonskydd, kommentar

Handskydd, kommentar

Hudskydd kommentar

Andningsskydd, kommentar

Fysisk form

Färg

Lukt

pH

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

Ångtryck

Ångdensitet

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner
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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

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

AVSNITT 14: Transportinformation

Extrema temperaturer. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

Starka oxidationsmedel.

Inget sönderfall om de hanteras och förvaras på rätt sätt. Vid en brand, oxiderar
kol och kisel och kolväten, rök eller ånga kan produceras.

Oral LD 50 (rat): 1,995mg/kg

Undvik avrinning till avlopp och diken som leder till naturliga vattendrag.

Inte känt.

Inte känt.

Inte känt.

Data saknas.

Ingen av ingredienserna i denna blandning klassificeras som marin förorening.

Förorena inte vatten, livsmedel eller foder genom lagring eller bortskaffande.
Denna produkt, om spillts eller bortskaffas , klassas som en antändbar avfall

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter

Andra toxikologiska data

Akvatisk kommentarer

Beskrivning av persistens och
nedbrytbarhet

Kommentarer till bioackumulering

Kommentarer till rörlighet

Resultat av vPvB-bedömningen

Miljöupplysningar, summering

Andra upplysningar
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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

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Nej

Inte relevant.

Inte relevant.

Ingen anmärkning angiven.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Ej angivet.

Komponenter i denna produkt som identifieras med CAS-nummer finns på den
europeiska listan
över befintliga kommersiella kemiska ämnen.

Ej fastställt.

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.

Farligt gods

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Särskilda säkerhetsföreskrifter för
användare

Bedömda begränsningar

Kommentarer

Övrig lagstiftningsinformation

Leverantörens anmärkningar
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H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

2

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

Version

Leather Therapy Wash - Version 2 Sida 7 av 7

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 04.07.2019


	Leather Therapy Wash
	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

	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
	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
	Ögon- / ansiktsskydd
	Handskydd
	Hudskydd
	Andningsskydd

	AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
	9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
	9.2. Annan information

	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

	AVSNITT 11: Toxikologisk information
	11.1 Information om de toxikologiska effekterna

	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

	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

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

	AVSNITT 16: Annan information


