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SÄKERHETSDATABLAD 
  
PUNKT 1: Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 

 1.1. Produktidentifikator  
 

  Handelsnamn 
   Response Beta Disinfectant Cleaner 
  Produkt nr. 
   56005, 56007 
  REACH registreringsnummer 
    -   
  Andra produktidentifikatorer 
   - 
 1.2. Relevanta användningsområden 
 

  Relevanta identificerede användningsområden för innehållet eller blandingen 
   Desinfektionsmedel för ytor  
  Användningsområden som skall undvikas  
   - 
   Mer information kan eventuellt finnas i punkt 16. 
 1.3. Kontaktuppgifter tilll leverantören 
 

  Företag och adress 
   Hykab Industries AB 

Trävägen 1 
SE-432 78 Tvååker, Sverige 
tlf: +45 340 653030 
www.hykab.se 

  E-mail 
   info@hykab.se 
  SDS Datum 
   26 Jan 2016 
  SDS Version 
   1.0 
 1.4. Nödtelefon  
   112 Giftinförmation. Se punkt 4 om första hjälpen. 
 
PUNKT 2: Farliga egenskaper 
 

 2.1. Korrekt klassificering och märkning 
   Produkten är klassad som farlig enligt (EC) No 1272/2008. 
   . 
  DPD/DSD Klassificering 

   

- Eye Irritant Cat 2, H319 
- Aquatic Chronic Cat 3, H412 
- EUH208 
- För full H-utlåtande se section 16.  

 

 
2.2. Märkning 
 - Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008: 
 

 

  Fara piktogram 
   

 
  Signalord 

http://www.hykab.se/
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   Fara 
  Skyddsangivelser 

   

P264: Tvätta händer efter hantering 
P273: Undvik utsläpp I miljön 
P280: Använd skyddshandskar /skyddskläder/ögonskydd samt skydd för ansikte. 
 
Respones 
P305 + P351 + P338: Om i ögon, skölj I rinnande vatten I flera minuter, ta bort kontaktlinser. Fortsätt att skölja 
P337 + P313: If ögons fortsätter att irritera, sök läkarhjälp 

  Anmälningspliktigt innehåll 
   - 
  

Säkerhet 
 

Generellt - 
  Förebyggande -  
  Reaktion -  
  Förvaring - 
  Borttransport - 
 2.3. Andra faror  
   - 
  Annan märkning 
   Säkerhetsdatablad kan på begäran rekvideras. (EUH210) 
  Annat 
   - 
  VOC 
   - 
 
PUNKT 3: Sammanfattning/Införmation om beståndsdelar 
 

 

3.1/3.2. Beståndsdelar 

EC Number EC Namn 
Index nummer in 
CLP Annex VI 

Vikt % 
Innehåll 

Klassificiering enligt  
Regulation 
(EC) No 
1278/2008 (CLP) 

200-573-9 
Tetrasodium ethylene diamine 
tetraacetate 
(EDTA tetrasodium) 

607-428-00-2 0.59% w/w Acute Tox 4, H332 & H302 
Eye Dam. 1, H318 

201-069-1 Citric acid Not listed. 0.39% w/w Eye Irri. 2, H319 

230-525-2 Di-n-decyl dimethylammonium chloride 612-131-00-6 0.36% w/w 
Acute Tox. 4, H302 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 2, H411 

242-354-0 

D-gluconic acid, compound with N,N''-
bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-
2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine 
(2:1) 
(Chlorhexidine digluconate) 

Not listed. 0.14% w/w 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

Not assigned Polyhexammethylenebiguanide Not listed. 0.14% w/w 

Acute Tox. 4, H302 
Skin Sens. 1B, H317 
Eye Dam. 1, H318 
Carc. 2, H351 
STOT RE 1, H372 

 
 
 

  

  (*) Den fulla ordarlydelsen av H/R-sätningerne finns i punkt 16.  Arbetshygienska gränsvärden återfinns i punkt 8, om tilllgängliga. 
  

 Andra Upplysning 
    
 
PUNKT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

 4.1. Beskrivning av första hjälpen föreskrifter  
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  Generellt 
   Vid medvetslöshet eller allvarliga fall, ring 112. 
  Inandning 
   Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 
  Hudkontakt 
   Kan ge irritation. Tvätta med tvål och vatten. Ta genast av nedspillda kläder. Kontakta läkare om besvär 

kvarstår. 
  Ögonkontakt 
   Försiktigt skölj ögonen omgående i rinnande vatten under 15 minuter eller tillls materialet är borta. Ta ut 

kontaktlinser. Sök medicinsk hjälp om problem fortsätter 
  Förtäring 
    Kan ge irritation mot slemhinnor. Framkalla inte kräkningar. Om irritation eller symtom kvarstår, kontakta 

läkare. 
   
    
 4.2. Viktigaste symptomer och verkningar, både akut och dröjande  
   Visa detta ark för medicinsk personal. 
 4.3. Angivning av om ögonblicklig läkarhjälp och Särskild behandling är nödvändig  
   Kan ge irritation på slemhinnor. Sök läkarhjälp om problem kvarstår.  
  Upplysning till läkare 
   Ta med detta Säkerhetsdatablad. 
 
 
 
PUNKT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

 5.1. Släckningsmedel  
   All media passar – produkten är inte brandfarlig. 

Olämpligt media: Ingen. 
 5.2. Särskilda faror i förbindelse med innehållet eller blandingen  
   Rök kan ge irritation, giftiga gaser. 
 5.3. Anvisninger för brandman 
   Normal insatsklädsel (handskar, glasögon) och andningsapparåtta.  
 
PUNKT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

  6.1. Personlig Säkerhetsföreskrifter, personlig skyddsutrustning och nödprocedurer  
   Avlägsna alla antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av 

ångor. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). 
  6.2. Miljöskyddföreskrifter  
   Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Vid större utsläpp till 

avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.  
  6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
   Sug upp spill med absorberande material.  
  6.4. Hänvisning till Andra punkter  
   Se avsnitt 8 och 13.  
 
PUNKT 7: Hantering och lagring 
 

 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
   Blanda inte med andra kemikalier.  
  7.2. Att beakta för säker förvaring 

   Skall förvaras upprätt i orginalemballage. Öppnat emballage skall återslutas ordentligt och förvaras upprätt. 
Märk ej om emballage. Håll oåtkommligt för barn. Undvik extrema temperaturer. 

   
    
  7.3. Särskilda användningsområden  
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   Inga. Produkten bör användas som föreskrivet.  
 
PUNKT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

 8.1. Kontrollparametrar 
 

  Gränsvärden 
   Ingen listad för produkten eller komponenter 

 
  DNEL / PNEC 

   

PNECS for EDTA tetrasodium komponent: 
 PNEC aqua (freshwater): 2.2 mg/L 
 PNEC aqua (marine water): 0.22 mg/L 
 PNEC aqua (intermittent releases): 1.2 mg/L 
 PNEC STP: 43 mg/L 
 PNEC soil: 0.72 mg/kg soil dw 
 PNECS for Citric acid komponent: 
 PNEC aqua (freshwater): 0.44 mg/L 
 PNEC aqua (marine water): 0.044 mg/L 
 PNEC STP: 1000 mg/L 
 PNEC sediment (freshwater): 34.6 mk/kg sediment dw 
 PNEC sediment (marine water): 3.46 mg/kg sediment dw 
 PNEC soil: 33.1 mg/kg soil dw 
 PNECS for Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
 PNEC aqua (freshwater): 2 μg/L 
 PNEC aqua (marine water): 0.2 μg/L 
 PNEC aqua (intermittent releases): 0.29 μg/L 
 PNEC STP: 0.595 mg/L 
 PNEC sediment (freshwater): 2.82 mg/kg sediment dw 
 PNEC sediment (marine water): 0.28 mg/kg sediment dw 
 PNEC soil: 1.4 mg/kg soil dw 

 
 PNECS for Chlorhexidine digluconate komponent: 
 PNEC aqua (freshwater): 0.002 mg/L 
 PNEC aqua (marine water): 0.0002 mg/L 
 PNEC aqua (intermittent releases): 0.002 mg/L 
 PNEC STP: 0.25 mg/L 
 PNEC sediment (freshwater): 0.433 mg/kg sediment dw 
 PNEC sediment (marine water): 0.0433 mg/kg sediment dw 
 PNEC soil: 5.26 mg/kg soil dw 
 
 DNELs for EDTA tetrasodium komponent: 
 Workers - long-term exposure – local effects – inhalation: 1.5 mg/m³ 
 Workers - short-term exposure – local effects – inhalation: 3 mg/m³ 
 General population - long-term exposure – local effects – inhalation: 0.6 mg/m³ 
 General population - short-term exposure – local effects – inhalation: 1.2 mg/m³ 
 General population - long-term exposure – systemic effects – oral: 25 mg/kg bw/dag 
 
 DNELs for Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
 Workers – long-term exposure – systemic effects – inhalation: 18.2 mg/m3 
 Workers – long-term exposure – systemic effects – dermal: 8.6 mg/kg bw/dag 

 
 DNELs for Chlorhexidine digluconate komponent: 
 Workers – long-term exposure – systemic effects – inhalation: 0.42 mg/m3 
 Workers – long-term exposure – systemic effects – dermal: 5 mg/kg bw/dag 
 General population – long-term exposure – systemic effects – inhalation: 0.1 mg/m3 
 General population – long-term exposure – systemic effects – dermal: 3 mg/kg bw/dag 
 General population – short-term exposure – systemic effects – dermal: 5 mg/kg bw/dag 
 General population – long-term exposure – systemic effects – oral: 0.03 mg/kg bw/dag 
 General population – short-term exposure – systemic effects – oral: 2 mg/kg bw/dag 
 

 8.2. Exponeringskontroll 
    
  Generella Regler 
   Möjligheter att tvätta händer samt skölja ögon bör finnas i närheten. 
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 Personlig skyddsutrustning 
   Personlig skyddsutrustning krävs inte vid normal användning av produkten som saniteterare. Vid potentiella 

exponeringar i stora mängder rekommenderas följande: 
  Generellt 

   
Ät och drick inte vid använding av produkten. 
Tvätta händer noggrannt efter användning.  
Hantera enligt med god industriell hygien. 

  Luftvägar 
   Andningsskydd, EN149 som mininum.  
  Hud och kropp 
   Skyddshandskar (EN374 minimum standard), skyddskläder, skor och förkläde. 
  Händer 
   Ingen Särskilda krav.  
  Ögon 
   Skyddsglasögon med/utan sidoskydd. EN166 minimum standard. 
 
PUNKT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

 9.1. Upplysning om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper  
 Fysisk tillstånd Färg Lukt pH Viskositet Massefylde 

(g/cm3) 

 Vätska Färglös Ingen 4,4-
4,6 -  1 

  Tillståndsändring och ånga 
 Smältpunkt (°C) Kokpunkt (°C) Ångtryck (mm Hg) 
 Ingen tillgänglig data. >100 Ingen tillgänglig data 
  Data för brand- och eksplosionsfara 
 Flampunkt (°C) Antändelighed (°C) Självantändning (°C) 
 - - - 
 Explosionsgräns (Vol %) Oxiderende egenskaper  
 - -  
  Löslighet 
 Löslig i vatten n-octanol/vatteb koefficient  
 Löser -  
 9.2. Andra Upplysning  
 Löslighet i fett Annat 
 - N/A 
 
PUNKT 10: Stabilitet och reaktivitet   
 

  10.1. Reaktivitet  
   Ingen data. Blanda inte med andra kemikalier. 
  10.2. Kemisk stabilitet  
   Produkten är stabil under de förhållanden som är angivet. 
  10.3. Risk för farliga reaktioner  
   Ingen tillgänglig data. 
  10.4. Förhållanden som ska undvikas 
   Blanda inte med andra kemikalier. 
  10.5. Oförenliga material 
   Ingen tillgänglig data. Blanda inte med andra kemikalier.  
  10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
   Ingen tillgänglig data. Förbränning ger irriterande och giftiga gaser som innehåller koloxider och kväve. 
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PUNKT 11: Toxikologisk införmation 
 

  11.1. Upplysning om toxikologiska verkningar 
Ingen tillgänglig data tillgänglig; Data finns för vissa komponenter. 
  

Akuttoxicitet: Produkten är inte klassad för akuttoxicitet (oral, The product is not classified for 
acute toxicity (oral, hud och inandning). 

EDTA tetrasodium komponent: Klassad som Acute Tox. Kategori 4 (oral and inhalation. Oral Rat (m/f) LD50: 
>1780 mg/kg [Standard acute Metod]  

 
Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
 Klassad som Akuttox.. Kategori 4 (oral). Oral rat (m/f) LD50: 800 – 1000 mg/kg 

bw [OECD Guideline 401, EU Metod B.1] 
 Dermal rat (m/f) LD50: >1000 mg/kg bw [OECD Guideline 403, EU Metod B.3] 
 
Hud frätande/irriterande:  Produkten är inte klassificerad.  
Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
 Klassad som Hud frätande Kategori 1B. Kanin: Frätande. 4h exponering visar 

erythema och edema upp till 72h observationsperiod, hud visade skin appeared 
grov, torr, skrubband hud med missfärgning. [OECD Guideline 404, EU Metod 
B.4] 

    
Allvarliga ögon skador/irritation: Produkten är klassar som irriterande för ögon kategori 2 baserad på vitro 

derived data. 
EDTA tetrasodium komponent: Klassad som Kategori 1. Kanin: Irritating. Under observation bildades ett 

fettliknande lager på ögonen. [OECD Guideline 405] 
Citric acid komponent: Klassad som Kategori 2. Kanin: irriterande. 30% visade lösning orsakades väl 

definierad till måttlig konjunktivalirritation som inte var fullständigt reversibel 
efter 14 dagar. [OECD Guideline 405].  

Chlorhexidine digluconate komponent: Klassad som Eye damage Kategori 1. Kanin: Irriterande. Svår irriterande i 
osköljda ögon, lätt irriterande i sköljda ögon med reversibla effekter. [OECD 
Guideline 405] 

  
 Andning eller skinn or skin sensibilisering:  
 

 Andning:    Produkten är inte klassificerad. 
     Ingen tillgänglig data 
 Skinn:    Produkten är inte klassificerad. 
 Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 

      Buehler test, guinea gris: Ingen sensitising. [OECD Guideline 406, EU Metod B.6] 
 Chlorhexidine digluconate komponent: 
      Buehler test, guinea gris: Tvetydig [OECD Guideline 406].  
      Guinea gris maximisation test: Ingen sensitising [OECD Guideline 406] 

 
Mutagen:  Produkten är inte klassificerad 
Citric acid komponent:  Inte mutagen. Positivt result utan metabolic effect (in vitro chromosome 

aberration, OECD Guideline 473). Negativt resultat (in vitro Ames assay, in vivo 
chromosome aberration, OECD Guideline 475, EU Metod B.22) 

Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
  Inte mutagen. Negativa resultat (in vitro Ames assay [OECD Guideline 471, EU 

Metod B13/14], Chromosome aberration [OECD Guideline 473, EU Metod B10], 
Mammalian cell gene mutation test [OECD Guideline 476, EU Metod B17] 

Chlorhexidine digluconate komponent: Inte mutagen. Negativt resultat (in vitro Ames assay [OECD Guideline 471], 
chromosome aberration [OECD Guideline 473] and mammalian cell gene 
mutation test [OECD Guideline 476]. In vivo kromosomavvikelse 
mikronukleusanalys [OECD Guideline 474].  

    
Cancerogen:  Produkten är inte klassificerad 
Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
  Inte funnit att vara cancerogen. Oral (mata) rått (m/f) combined chronic 

toxicity/carcinogenicity study [OECD Guideline 453] 
Chlorhexidine digluconate komponent: LOEL (based on pigment-laden in mesenteric lymph nodes, grade II): 8.9 mg 

a.i./kg bw/dag. Inga bevis för cancerframkallande effekter. Oral (feed), rat (m/f), 
105w [OECD Guideline 451].  

 
 Reproduktionstoxisk  Produkten är inte klassificerad 
 EDTA tetrasodium komponent: LOAEL (maternal toxicity): 1374 mg/kg bw/dag. NOAEL (developmental 

toxicity/teratogenicity/ embryotoxicity/fetotoxicity): >= 1374. Diarrhoea, slightly 
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reduced food intake, slightly reduced body weight gain. Oral (gavage) råtta. 
 Citric acid komponent: NOAEL (teratogenicity); >295 mg/kg bw/dag (rat); >425 mg/kg bw/dag (Kanin); 

>272 mg/kg bw/dag (mus). Ingen indikation på biverkningar vid nidation, 
överlevnad hos moder eller foster. Oral (gavage), råtta, Kanin och mus 

Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
 NOAEL (maternal toxicity): 4 mg a.i./kg bw/dag; NOAEL (teratogenicity): 12 mg 

a.i./kg bw/dag. High dose group showed clear signs of maternal toxicity and 
resulted in increased number of dead foetuses and post-implantation and a 
decrease in fetal body weight. Oral (gavage) Kanin [OECD Guideline 414] 

Chlorhexidine digluconate komponent: NOAEL (maternal toxicity): 10 mg/kg bw/dag; NOAEL (embryotoxicity): 30 
mg/kg bw/dag; NOAEL (teratogenicity): >100 mg/kg bw/dag. Inga teratogena 
egenskaper noterades under externa / interna, skelett- och 
mjukpappersundersökningar. Ingen ökning av fostrets missbildningar eller 
variationer. Vid den materiella toxiska dosen (100 mg / kg kroppsvikt / dag) 
noterades små embryotoxiska egenskaper (minskat fostervikter, ökade 
incidenter om skelettretarderingar). 

 
 STOT-engångsexponering   Produkten är inte klassificerad. 
  Ingen tillgänglig data.  
  
 STOT-flergångsexpoering  Produkten är inte klassificerad 
 Citric acid komponent:  NOAEL 4g/kg bw/dag; LOAEL 8 g/kg bw/dag. Sedation inom 2 timmar av 1: a 

administrering och död för alla djur vid 3: e administrering i hög dosgruppen. 
Oral (gavage) råtta, 10 dagar.  

Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
 LOAEL: 31 mg a.i./kg bw/dag. Effekter som ses på kroppsvikt och viktökning. 

Oralt (matning), råtta (m/f) kombinerad kronisk toxicitet / karcinogenicitetsstudie 
[OECD Guideline 453] 

 NOAEL: 45.5 mg a.i./kg bw/dag. Inga signifikanta toxiska effekter, även om 
vissa förändringar i hematologi och blodkemi parametrar. 

Chlorhexidine digluconate komponent: LOAEL: 8.88 mg/kg bw/dag. Reaktiv, icke-progressiv, reversibel histocytos med 
histiocytkonglomerat i mesenteriska lymfkörtlar. Oral (drinking water), rat (m/f), 
2 år (chronic study) [OECD Guideline 452] 

 
 Aspiration hazard:  Produkten är inte klassificerad. 
 

 

  11.2 Annan information  
   Ingen 
 
PUNKT 12: Ekologisk information 
 

 

12.1. Toxicitet  
Inga data finns tillgängliga för produkten, men data finns tillgängligt för ett antal komponenter. 
 Faror för vattenmiljön:  Produkten är klassad som akvatisk kronisk kategori 3. 
    Ingen tillgänglig data,   

 
Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
 Klassad som Aquatic Acute Category 1, Aquatic Chronic Category 2. 
 96h LC50 (mortality): 0.49 mg/L (Danio rerio) [OECD Guideline 203, EU Metod 

C.1] 
 48h EC50 (mobility): 0.029 mg/L (Daphnia magna) [OECD Guideline 202, EU 

Metod C.2] 
 21d NOEC (reproduction/mortality): 0.021 mg/L (Daphnia magna) [OECD 

Guideline 211] 
Chlorhexidine digluconate komponent: Classified as Aquatic Acute Category 1, Aquatic Chronic Category 1.  
 96h LC50 (mortality): 2.08 mg a.i./L (Danio rerio) [OECD Guideline 203] 
 21d NOEC (mortality): 20.6 μg a.i./L (Daphnia magna) [OECD Guideline 211, 

EU Metod C.20] 
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 12.2. Persistens och nedbrytning  
Persistens och nedbrytning:  Ingen tillgänglig data för produkten. 
 EDTA tetrasodium komponent:  Ej naturligt biologiskt nedbrytbar (8% after 28 days) [OECD Guideline 302 B]  
 Citric acid komponent:  Lätt biologiskt nedbrytbar (97% in 28 days) [OECD Guideline 301 B] (COD 

removal of 93%) [OECD Guideline 303 A] 
Di-n-decyl dimethylammonium chloride komponent: 
 Lätt biologiskt nedbrytbar (69% in 28 days) [OECD Guideline 301 B & 301 D] 
 >99.85% in 59 days [OECD Guideline 303A, EU Method C.10] 
Chlorhexidine digluconate komponent: Lätt biologiskt nedbrytbar (87% in 28 days) [OECD Guideline 301 A, EU Method 

C4-A] 
 

 

 12.3. Bioackumuleringsförmåga 
 Bio-accumulation:  Ingen tillgänglig data för produkten. 
 EDTA tetrasodium component:  BCF 1.1 – 1.8 28 day steady state (Lepomis macrochirus) 
 Citric acid component:  BCF 3.2 L/kg by calculation (SRC BCFBAF v3.20) 

Chlorhexidine digluconate component: BCF 42 L/kg (Leuciscus idus melanotus) 
  

 
  12.4. Rörlighet i jord  

   
Rörlighet i jord: Ingen tillgänglig data för produkten 
Di-n-decyl dimethylammonium chloride component: Koc 667 – 24433 
Chlorhexidine digluconate component: log Koc >3.9; Koc >7944 [OECD Guideline 122, EU Method C.19] 

  12.5. Resultat av PBT- och vPvB-värdering  

   

En bedömning har inte utförts på produkten. 
EDTA tetrasodium component:   Inga PBT/vPvB  
Citric acid component:   Inga PBT/vPvB  
Di-n-decyl dimethylammonium chloride component: 
   Inga PBT/vPvB 
Chlorhexidine digluconate component:  Inga PBT/vPvB 

 
  12.6. Andra negativa verkningar  
   Ingen data tillgänglig  
 
PUNKT 13: Avfallshantering 
 

  13.1. Metoder till hantering  
   Utspädningar ska absorberas med sand eller jord. Kassera i enlighet med lokala / nationella bestämmelser 

via ett licensierat avfallshanteringsföretag. 
  Avfall   
  Särskild märkning 
   - 
  Förorenat emballage 
  - .  
 
PUNKT 14: Transportinformation  
 

Inte farligt gods i enligt ADR och IMDG.  
 14.1 – 14.4 
   ADR/RID 14.1. UN-

nummer  14.2. UN-beteckning 14.3. Transportklass (r)  14.4. 
Emballagegrupp  Märkninger 

   -  -  -  -  -  - 
  

   IMDG UN-no. Proper Shipping Name Class PG* EmS MP** Hazardous 
constituent 

           
 

   IATA/ICAO UN-no. Proper Shipping Name Class PG*    
           
 

 14.5. Miljöfaror  
   - 
  14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för brukaren  
   - 
  14.7. Bulktransport tilll bilaga II i MARPOL 73/78 och IBC-koden  
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   Ingen data  
 
PUNKT 15: Gällande föreskrifter 
 

  Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i EG-förordningarna 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 
453/2010. 
 
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
EU-bestämmelser 
Godkännanden: Ej tillämpligt 
Användningsbegränsningar: Ej tillämpligt 

 

  15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning  
   Har ej utförts.  
2809253298 
PUNKT 16: Annan införmation 
 

  Källor 

   

ECHA-riktlinjer för sammanställning av säkerhetsdatablad. Version 3.0. Augusti 2015. 
Förordning 1272/2008 om harmoniserad klassificering och märkning för vissa farliga ämnen. 
CLP-förordningen. Europeisk förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar 
Disseminated dossiers finns på ECHAs webbplats 
 
 

  Den fulla förklaringen av H/R-sättninger nämnda i avsnitt 2 och 3 

   

Fullständiga H-uttalanden som avses i avsnitt 2 och 3 
H302: Farligt vid förtäring 
H314: Förorsakar allvarliga hudförtäring och ögonskador 
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion 
H318: Orsakar allvarliga ögonskador 
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation 
H332: Farligt vid inandning 
H351: Misstänkt för att orsaka cancer 
H372: Orsakar skador på organ genom långvarig eller upprepad exponering. 
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter 
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter 
H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter 
EUH208: Innehåller (namn på sensibiliserande ämne). Kan ge en allergisk reaktion. 
 

  Referenser  

   

ECHA-riktlinjer för sammanställning av säkerhetsdatablad. Version 3.0. Augusti 2015. 
Förordning 1272/2008 om harmoniserad klassificering och märkning för vissa farliga ämnen. 
CLP-förordningen. Europeisk förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar 
Disseminated dossiers finns på ECHAs webbplats. 

    
  Metod för utvärdering 

   
Blandningen klassificerades med användning av tillgängliga data för de rena ämnena med tillämpning av 
relevanta koncentrationsgränser, i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008. Dessutom bekräftade en in 
vitro-ögonirritationsstudie resultatet av beräkningsmetoden. 

    
    
  Förkortningar 
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495/5000 
Akut tox. 4: Akut toxicitet, Kategori 4 
bw: Kroppsvikt 
Carc. 2: Cancerframkallande, Kategori 2 
DNEL: Avledad ingen effektnivå 
dw: torrvikt 
Ögondam. 1: Allvarlig ögonskada, Kategori 1 
Eye Irri. 2: Ögonirriterande, kategori 2 
PBT: Persistent, bioackumulerande och giftigt 
PNEC: Förutsedd ingen effektkoncentration 
Skin Corr. 1: Hudfrätande, Kategori 1 
Skin Sens. 1: Skinn Sensitiser, Kategori 1 
STOT RE: Specifik upprepad exponering för målorganisk toxicitet 
vPvB: Mycket långlivad och mycket bioackumulerande. 
Detta säkerhetsdatablad utfärdades den 26 januari 2016. 
. 

  

Annat 
Detta säkerhetsdatablad utfärdades den 26 januari 2016. 
 
Ovanstående information är baserad på vår nuvarande kunskap vid tidpunkten för offentliggörandet. Den ges i 
god tro och ingen garanti är underförstådd med avseende på produktens kvalitet eller specifikation. Denna 
information gäller endast det specifika materialet som anges och kan inte vara giltigt för sådant material som 
används tillsammans med andra material eller i någon annan process. Användaren måste försäkra sig om att 
produkten är helt lämplig för sitt syfte. 
Datum för sista väsentlig ändring (Första ciffer i SDS version) 

<end> 
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56003 Response Super Absorb SE 

SÄKERHETSDATABLAD 
  
PUNKT 1: Namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 

 1.1. Produktidentifikator  
 

  Handelsnamn 
   Response Super Absorbent 
  Produkt nr. 
   56003, 56004, 56006 
  REACH registreringsnummer 
    -   
  Andra produktidentifikatorer 
   - 
 1.2. Relevanta användningsområden 
 

  Relevanta identificerede användningsområden för innehållet eller blandingen 
   Absorberande medel från 10 g till 5 kg 
  Användningsområden som skall undvikas  
   - 
   Mer information kan eventuellt finnas i punkt 16. 
 1.3. Kontaktuppgifter tilll leverantören 
 

  Företag och adress 
   Hykab Industries AB 

Trävägen 1 
SE-432 78 Tvååker, Sverige 
tlf: +45 340 653030 
www.hykab.se 

  E-mail 
   info@hykab.se 
  SDS Datum 
   20 Mars 2015 
  SDS Version 
   3.0 
 
 1.4. Nödtelefon  
   112 Giftinförmation. Se punkt 4 om första hjälpen. 
 
PUNKT 2: Farliga egenskaper 
 

   

- Inandning: Kan ge irritation i näsan eller bronkit, H335. 
- Ögonkontakt: Kan ge vattning och rodnad, H319 
- Hudkontakt: Kan ge irritation vid långvarig kontakt, H315. 
- Förtäring: Kan ge illamående, kräkningar, H302. 

   - 
 
PUNKT 3: Sammanfattning/Införmation om beståndsdelar 
 

 
3.1/3.2. Beståndsdelar 
Akrylatpolymer 
 

 Andra Upplysning 
    
 
PUNKT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

http://www.hykab.se/
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 4.1. Beskrivning av första hjälpen föreskrifter  
 

  Generellt 
   Flytta individen till frisk luft. 
  Inandning 
   Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 
  Hudkontakt 
   Spola med rikliga mängder vatten på minst 15 minuter. 
  Ögonkontakt 
   Spola med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter. Sök läkare om problem kvarstår. 
  Förtäring 
    Vid förtäring drick stora mängder vatten. 
    
 4.2. Viktigaste symptomer och verkningar, både akut och dröjande  
   Visa detta ark för medicinsk personal. 
 4.3. Angivning av om ögonblicklig läkarhjälp och Särskild behandling är nödvändig  
   -.  
  Upplysning till läkare 
   - 
 
 
 
PUNKT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

 5.1. Släckningsmedel  
   Vatten (Notera att produkten suger vatten och ytor kan då bli hala) 

Olämpligt media: Ingen. 
 5.2. Särskilda faror i förbindelse med innehållet eller blandingen  
   - 
 5.3. Anvisninger för brandman 
   -.  
 
PUNKT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

  6.1. Personlig Säkerhetsföreskrifter, personlig skyddsutrustning och nödprocedurer  
   - 
  6.2. Miljöskyddföreskrifter  
  -   
  6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
   Sopa upp eller spola med vatten. Notera att lösningen kan bli hal när den ligger på en yta.   
  6.4. Hänvisning till Andra punkter  
   -  
 
PUNKT 7: Hantering och lagring 
 

 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

   Förvara på en mörk, sval och torr plats. Förvara behållaren stängd när den inte används. Produkten 
absorberar fukt från luften. Förvara på säkert avstånd för  barn. 

  7.2. Att beakta för säker förvaring 

   Skall förvaras upprätt i orginalemballage. Öppnat emballage skall återslutas ordentligt och förvaras upprätt. 
Märk ej om emballage. Håll oåtkommligt för barn. Undvik extrema temperaturer. 

   
    
  7.3. Särskilda användningsområden  
   Inga. Produkten bör användas som föreskrivet.  
 
PUNKT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
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 8.1. Kontrollparametrar 
 

  Gränsvärden 
   Ingen listad för produkten eller komponenter 

 
  DNEL / PNEC 
   - 

 
 8.2. Exponeringskontroll 
   - 
  Generella Regler 
   - 
 Personlig skyddsutrustning 
   - 
  Generellt 
   Undvik kontakt med ögon, näsa och mun. Använd gummihandskar om långvarig kontakt är sannolikt.. 
  Luftvägar 
   -.  
  Hud och kropp 
   - 
  Händer 
   -..  
  Ögon 
   -. 
 
PUNKT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

 9.1. Upplysning om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper  
 Fysisk tillstånd Färg Lukt pH Viskositet Massefylde 

(g/cm3) 
 Pulver Vitt Deodorant - -  - 
  Tillståndsändring och ånga 
 Smältpunkt (°C) Kokpunkt (°C) Ångtryck (mm Hg) 
 -. - - 
  Data för brand- och eksplosionsfara 
 Flampunkt (°C) Antändelighed (°C) Självantändning (°C) 
 - - - 
 Explosionsgräns (Vol %) Oxiderende egenskaper  
 7 % max -  
  Löslighet 
 Löslig i vatten n-octanol/vatteb koefficient  
 Sväller i vatten -  
 9.2. Andra Upplysning  
 Löslighet i fett Annat 
 - N/A 
 
PUNKT 10: Stabilitet och reaktivitet   
 

  10.1. Reaktivitet  
   Ingen data. Blanda inte med andra kemikalier. 
  10.2. Kemisk stabilitet  
   Produkten är stabil. 
  10.3. Risk för farliga reaktioner  
   Ingen tillgänglig data. 
  10.4. Förhållanden som ska undvikas 
   Blanda inte med andra kemikalier. 
  10.5. Oförenliga material 
   Oförenlig med fluorvätesyra och starka oxidationsmedel 
  10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
   Ingen tillgänglig data. 
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PUNKT 11: Toxikologisk införmation 
 

  11.1. Upplysning om toxikologiska verkningar 
Refererar till PUNKT 2: Farliga egenskaper.  

 

  11.2 Annan information  
   Ingen 
 
PUNKT 12: Ekologisk information 
 

 
12.1. Toxicitet  
Inga data finns tillgängliga för produkten. 
 

 
 12.2. Persistens och nedbrytning  

- 
 

  12.3. Bioackumuleringsförmåga 
-  

 
 

 12.4. Rörlighet i jord  
- 

  12.5. Resultat av PBT- och vPvB-värdering  
 -   
  12.6. Andra negativa verkningar  
   Ingen data tillgänglig  
 
PUNKT 13: Avfallshantering 
 

  13.1. Metoder till hantering  
   Kassera i enlighet med lokala / nationella bestämmelser via ett licensierat avfallshanteringsföretag. 
  Avfall   
  Särskild märkning 
   - 
  Förorenat emballage 
  - .  
 
PUNKT 14: Transportinformation  
 

Inte farligt gods i enligt ADR och IMDG.  
 14.1 – 14.4 
   ADR/RID 14.1. UN-

nummer  14.2. UN-beteckning 14.3. Transportklass (r)  14.4. 
Emballagegrupp  Märkninger 

   -  -  -  -  -  - 
  

   IMDG UN-no. Proper Shipping Name Class PG* EmS MP** Hazardous 
constituent 

           
 

   IATA/ICAO UN-no. Proper Shipping Name Class PG*    
           
 

 14.5. Miljöfaror  
   - 
  14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för brukaren  
   - 
  14.7. Bulktransport tilll bilaga II i MARPOL 73/78 och IBC-koden  
   Ingen data  
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PUNKT 15: Gällande föreskrifter 
 

 Produkten är ej klassificerad.  
Håll oåtkomligt för barn.  
 
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
EU-bestämmelser 
Godkännanden: Ej tillämpligt 
Användningsbegränsningar: Ej tillämpligt 

 

  15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning  
   Har ej utförts.  
2809253298 
PUNKT 16: Annan införmation 
 

  Den fulla förklaringen av Risk faser i avsnitt 2 

   

R21 / 22 - Farligt vid hudkontakt och vid förtäring 
R34 - Orsakar brännskada 
R36 - Irriterar ögonen 
R38 - Irriterar huden 
R41 - Risk för allvarliga ögonskador 
R50 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
 
(Obs! Dessa riskfaser är tillämpliga på några av de koncentrerade kemikalierna som ingår i formuleringen 
och inte i formuläret Ready to Use själva - se avsnitt 15) 
 
Ovanstående information är baserad på vår nuvarande kunskap vid tidpunkten för offentliggörandet. Den 
ges i god tro och ingen garanti är underförstådd med att den motsvarar produktens kvalitet eller 
specifikation. Denna information gäller endast det specifika materialet som anges och kan inte vara giltigt 
för sådant material som används tillsammans med andra material eller i någon annan process. Användaren 
måste försäkra sig om att produkten är helt lämplig för detta ändamål. DOCUMENT VERSION. 
 

  Annan Information  

   
Denna produkt får endast användas för det syfte som det var avsedd för och enligt de angivna 
instruktionerna. Denna produkt ska aldrig blandas med andra kemiska produkter och ska hanteras med 
försiktighet och förvaras omedelbart utom räckhåll för barn. 

    
   

<end>  
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