
 

 

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
22.04.2010 
PQ Super Cleaner Plus 
706 
Rengöringsmedel 
Kemiprodukter International AB 
Box 64 
401 21 
Göteborg 
Sweden 
0322-83200 
kemiprodukter@telia.com 
www.kemiprodukter.se 
556815-9577  

Nödtelefon Vid nödsituation, ring:112 

 

2. Farliga egenskaper  
Klassificering enligt 67/548/EEC eller 
1999/45/EC 

R36, R38, R41 

  Beskrivning av risk Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
Produkten kan irritera ögonen.  

3. Sammansättning/information om beståndsdelar 
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll 

C 10 alkoholalkoxilat Xn,Xi; R22, R41 4 - 16 vol% 
Kaliumhydroxid CAS-nr.: 1310-58-3 C,Xn; R22, R35 0,4 - 2,0 vol% 

 EG-nr.: 215-181-3   
Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = 

 European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = 

 Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas 

 om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, 
ppb, ppm, vikt%, vol% 

FH/FB/FM  T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = 
Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = 
Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.  

4. Åtgärder vid första hjälpen  
Inandning Om irritation, huvudvärk, illamående eller dåsighet 

uppträder uppsök frisk luft.  
Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. 

  Ögonkontakt Skölj genast med mycket vatten eller ögonsköljvätska. Håll ögonen vidöppna. 
Använd mjuk stråle och om möjligt ljummet vatten. Om symtom kvarstår 
kontakta läkare.  

Förtäring Framkalla EJ kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten drick 
därefter ett par glas mjölk eller vatten. Sök medicinsk vård. Ge 
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Personliga skyddsåtgärder Använd lämplig skyddutrustning enligt punkt 8.  
Miljöskyddsåtgärder Förhindra större utsläpp till avlopp, vattendrag eller omgivande miljö. 

 

aldrig något genom munnen till en medvetslös eller en person 
med kramper. 

5. Brandbekämpningsåtgärder  
Lämpliga släckmedel Skum, pulver, koldioxid (CO2) eller vattendimma. 
  Andra upplysningar Vid brand kan irriterande rökgaser bildas. Undvik inandning av rökgaser. 

Använd andningsskydd när ämnet är utsatt för brand.  

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

  
Metoder för rengöring Små mängder spolas bort med mycket vatten. Större spill vallas in med sand, 

jord eller liknande material och samla upp i lämpliga slutna behållare för 
vidare destruktion. 

  Andra anvisningar Spill och oavsiktliga utsläpp i större mängd skall rapporteras till 
Rädningstjänsten och kommunens Miljökontor.  

7. Hantering och lagring  
Hantering Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. Undvik inandning av ångor och 

dimma. Byt genast nedsmutsade kläder. 
  Lagring Förvaras frostfritt. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten och torrt.  

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
Exponeringskontroll  
Handskydd Använd skyddshandskar av typen nitrilgummi, PVC eller neopren vid 

långvarig eller upprepad kontakt.  
Ögonskydd Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas. 
  Andra upplysningar Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.  

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

10. Stabilitet och reaktivitet  
Stabilitet Normalt stabil  

11. Toxikologisk information 
Övriga upplysningar om hälsofara  
Inandning Ångor och dimma kan ge sveda i näsa och svalg samt nysningar och hosta.  
Hudkontakt Långvarig kontakt kan medföra torr och irriterad hud. 

  Ögonkontakt Irriterar ögonen. Risk för allvarliga ögonskador.  
Förtäring Förtäring kan orsaka kraftig irritation i mun, matstrupe, illamående 

och kräknigar.  

12. Ekologisk information 
Övriga miljöupplysningar 
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Kommentarer Produkten är biologiskt nedbrytbar. 

Vätska 
Svag lukt 

Grön 
Löslig 
Värde: 1100 kg/m3 
Värde: 13,4 

Lukt 

Löslighet i vatten 
Relativ densitet 

pH (leverans) 

Fysisk form 

Färg 



 

 
Miljöupplysningar, sammanfattning Ingående ämnen är ej klassificerade i faroklassen miljöfarlig enligt 

KIFS 2005:7, 2005:5.  

13. Avfallshantering 
EWC-kod 

Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering 

EWC: 200129 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen 
Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Avyttring, transport, 
lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsförordningen 
2001:1063. Avfall från produkten får inte tillåtas förorena mark eller vatten, 
eller släppas ut i miljön. Förslag på afallskod: 20 01 29. Rengöringsmedel 
som innehåller farliaga ämnen. 
Förpackningen skall tömmas ordentligt, på vissa förpackningar måste det 
göras ett extra hål för att förpackningen skall bli helt tom. Observera risker som 
föreligger vid tömning av förpackningar och behållare som innehåller 
brandfarliga vätskor. Tömd behållare ventileras på en säker plats avskilt från 
gnistor och eld. Förslag på avfallskod för förpackning:15 01 02 
Plastförpackningar, 15 01 04 Metallförpackningar. Förpackningar innehållande 
produktrester och som ej är dropptorra skall hanteras som farligt avfall och 
avyttras väl tillslutna. Förslag på avfallskod 15 01 10 Förpackningar som 
innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall. 

 
14. Transportinformation 

S t a t u s :  N e j  S t a t u s :  
N e j  S t a t u s :  N e j  
S t a t u s :  N e j  E j  
k l a s s i f i c e r a d  s o m  
f a r l i g t  g o d s .  

 
15. Gällande föreskrifter 
Farosymbol 

  
R-fraser R38 Irriterar huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. 

  S-fraser S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta 
läkare. S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller 
ansiktsskydd.  

Lagar och förordningar Säkerhetsdatablad enligt Förordningen (EG) nr. 1907/2006. Klassificering 
och märkning enligt KIFS 2005:7, 2005:5.  

16. Annan information 
Förteckning över relevanta R-fraser 
(avsnitt 2 och 3), 

 
Leverantörens anmärkningar 
 
 
 
 
 
 
Ansvarig säkerhetsdatablad 

R22 Farligt vid förtäring. 
R35 Starkt frätande. 
R36 Irriterar ögonen. 
R38 Irriterar huden. 
R41 Risk för allvarliga ögonskador. 
Uppgifterna i detta varuinformations-/säkerhetsdatablad bygger 
till stora del på information från tillverkaren. Informationen är 
baserad på våra nuvarande kunskaper och är endast avsedd 
att användas för att beskriva produktens egenskaper med 
avseende på hälsa, säkerhet och miljö. Informationen skall inte 
betraktas som en specifikation.                             
Kemiprodukter International AB / Lasse Nilsson 
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Annan relevant information. 

Farligt gods ADR 
Farligt gods RID 
Farligt gods IMDG 
Farligt gods ICAO/IATA 



 


