
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 begrän-
sning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget
Utgivningsdatum 29.01.2018

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Rengöringsduk Rostfritt 50ST

Artikelnr. TP2050

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och använd-
ningar som det avråds från
Användningsområde Servetter för industriell handrengöring

Relevanta identifierade an-
vändningar

SU3 Industriell användning Slutlig användning av ämnen eller preparat på industriella
platser
SU4 Tillverkning av livsmedel
SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster,
hantverkare)
PC35 Tvätt– och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter)
PROC10 Påförande med rulle eller borste
ERC8A Bred dispersiv inomhus användning av processhjälpmedel i öppna system
ERC8B Bred dispersiv inomhus användning av reaktiva ämnen i öppna system

Användningar som avråds Inga specifika användningar som avråds har identifierats.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör
Företagsnamn AB Tingstad Papper

Postadress Marieholmsgatan 1

Postnr. 41502

Postort Göteborg

Land Sverige

E-post kontakt@tingstad.se

Org.nr. 5561171199

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Beskrivning: Vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation – dygnet runt
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Ämnets / blandningens farli-
ga egenskaper

Produkten klassificeras inte. För ytterligare information, se sektion 11.

2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror
Miljöeffekter Ämnet klassificeras inte som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
White mineral oil CAS-nr.: 8042-47-5

EG-nr.: 232-455-8
Asp. tox 1; H304 80 -100 %

Ämne, anmärkning Märkningen H304 bortfaller på grund av produktens viskositet.

Ämne, kommentar Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Flytta den skadade från förorenat område.

Inandning Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsök läkare och tag med
säkerhetsdatabladet.

Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med vatten.

Ögonkontakt Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella
kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Vid fortsatt irritation: Uppsök sjukhus och tag med
säkerhetsdatabladet.

Förtäring Mindre sannolikt pga produktens förpackning.

Rekommenderad personlig
skyddsutrustning för person-
er som ger första hjälpen

Använd lämplig skyddsutrustning. Beträffande personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter Inga speciella symptom angivna.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Andra upplysningar Vid medvetslöshet: Tillkalla omedelbart läkare/ambulans. Visa detta

Säkerhetsdatablad.
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Förpackningar som utsätts för värme nedkyls med vatten och avlägsnas från

brandplatsen, om detta kan ske utan risk.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker Produkten är inte brandfarlig. Vid brand bildas giftiga gaser.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd personliga skyddsmedel, se punkt 8. Undvik inandning av rökgaser.

Brandsläckningsmetoder Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder Använd lämplig skyddsutrustning. Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Inte relevant pga produktens förpackning.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Andra upplysningar Inte relevant.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar Se avsnitt 8 och avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Inga särskilda försiktighetsåtgärder angivna för hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområ-
den

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
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DNEL / PNEC
Sammanfattning av ämnets
riskhanteringsåtgärder,
människor

Data saknas.

Sammanfattning av
riskhanteringsåtgärder, miljö

Data saknas.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering
Lämpliga tekniska kontrollåt-
gärder

Ingen anmärkning angiven.

Ögon- / ansiktsskydd
Lämplig ögonskydd Vid normal användning krävs ej skyddsglasögon.

Handskydd
Hud- / handskydd, långvarig
kontakt

Användning av handskar krävs inte vid normala förhållanden.

Hudskydd
Ytterligare hud skyddsåt-
gärder

Inga speciella åtgärder.

Andningsskydd
Andningsskydd nödvändigt
vid

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

Termisk fara
Termisk fara Se avsnitt 5.

Begränsning av miljöexponeringen
Begränsning av miljöex-
poneringen

Se avsnitt 6.

Andra upplysningar
Andra upplysningar Ingen anmärkning angiven.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form handtvättduk

Färg Färglöst.

Lukt Mild.

pH Status: vid leverans
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Kommentarer: Inte relevant.

Status: i vattenlösning
Kommentarer: Inte relevant.

Smältpunkt / smältpunktsin-
tervall

Kommentarer: Inte relevant.

Kokpunkt/kokpunktsintervall Kommentarer: Inte relevant.

Flampunkt Värde: > 125 °C

Avdunstningshastighet Kommentarer: Inte relevant.

Explosionsgräns Kommentarer: Inte relevant.

Ångtryck Värde: < 0,1 hPa

Ångdensitet Kommentarer: Inte relevant.

Relativ densitet Kommentarer: Inte relevant.

Bulktäthet Kommentarer: Inte relevant.

Löslighet Kommentarer: Inte relevant.

Fördelningskoefficient: n-ok-
tanol/vatten

Kommentarer: Inte relevant.

Självantändningstemperatur Kommentarer: Inte relevant.

Sönderfallstemperatur Kommentarer: Inte relevant.

Viskositet Kommentarer: Inte relevant.

Explosiva egenskaper Ej explosiv.

Oxiderande egenskaper Uppfyller inte kriterierna för oxiderande.

9.2 Övriga uppgifter

Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentarer Inga data.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Inga kända reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Reagerer med oxiderende stoffer. Kan bilda explosiva peroxider.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall und-
vikas

Starka oxidationsmedel. Undvik extrem värme under längre perioder.
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10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Undvik kontakt med oxidationsmedel (t.ex. salpetersyra, peroxider, kromat). Undvik

värme.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningspro-
dukter

Vid brand bildas giftiga gaser (CO, CO2, NOx).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Andra toxikologiska data Inga toxikologiska tester är utförda på produkten.

Övriga upplysningar om hälsofara
Utvärdering av akut toxicitet,
klassificering

Inga belägg för akut toxicitet.

Inandning Inga speciella symptom angivna.

Hudkontakt Vid normal användning förväntas ingen hudirritation.

Ögonkontakt Kan orsaka övergående ögonirritation.

Förtäring Mindre sannolikt pga produktens förpackning.

Sensibilisering Inga belägg för antingen hud eller luftvägssensibilisering.

Ärftlighetsskador Inga belägg för mutagenicitet.

Cancerogenicitet Inga belägg för cancerframkallande egenskaper.

Reproduktionsstörningar Inga belägg för reproduktionstoxicitet .

Utvärdering av specifik or-
gantoxicitet SE, klassificer-
ing

Inga belägg för specifik organtoxicitet .

Utvärdering av specifik or-
gantoxicitet RE, klassificer-
ing

Inga belägg för specifik organtoxicitet .

Utvärdering av fara vid aspi-
ration, klassificering

Inga belägg för för aspirationrisk.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön.

Akvatisk kommentarer Inga data tillgängliga på produkten.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbryt-
barhet

Produkten är lätt bionedbrytbar.
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12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Produkten är inte bioackumulerande.

Bioackumulering anses vara utan betydelse på grund av produktens ringa
vattenlöslighet.

12.4 Rörlighet i jord
Rörlighet Anses inte vara mobilt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter
Miljöupplysningar, summer-
ing

Denna produkt skall inte klassificeras med avseende på miljöfarlighet.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga
metoder för avfallshantering

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt
avfall. Avfall, spill och rester hanteras enligt kommunala avfallsplanerna. Dessutom
hänvisas till Miljödepartementets "Avfallsförordning".

EWC-kod EWC-kod: 1502 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
Klassificerad som farligt avfall: Nej

EWC Förpackning EWC-kod: 1502 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
Klassificerad som farligt avfall: Nej

Andra upplysningar EAK-koden gäller för produktrester i ren form. Avlägsna till ett godkänt
avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer
Kommentarer Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt

gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

14.2 Officiell transportbenämning
Kommentarer Inte relevant.

14.3 Faroklass för transport
Kommentarer Inte relevant.

14.4 Förpackningsgrupp
Kommentarer Inte relevant.

14.5 Miljöfaror
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Kommentarer Inte relevant.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare
Särskilda säkerhets-
föreskrifter för användare

Inte relevant.

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

Annan relevant information.
Annan relevant information. Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt

gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, häl-
sa och miljö
Andra anmärkningar Endast för yrkesmässigt bruk.

Lagar och förordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot
luftföroreningar. AFS 2015:17, med ändringar.
Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/
EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens
förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.
Kommissionsdirektiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring
och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om
tvätt– och rengöringsmedel.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhets-
bedömning har utförts

Nej

AVSNITT 16: Övrig information
Lista över relevanta Faroan-
givelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Utbildningsråd Det krävs inte någon särskild utbildning, men användaren skal vara bekant med detta
Säkerhetsdatablad.

Upplysningar som har lagts
till, raderats eller reviderats

Nytt säkerhetsdatablad.

Version 1
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