
SÄKERHETSDATABLAD
WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Sida: 1

Omarbetning: 28.08.2019

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/ företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Produktkod: KF01974

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet e ller blandningen och användningar som det avråds fr ån

Användning av prod: Aerosol-Cleaning agent

The product is intended for private use. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller  säkerhetsdatablad

Namnet på företag: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Tel. Nödsituation: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Viktigaste skadliga effekterna: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar 

huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

2.2 Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter:  

Faroangivelser: H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H315: Irriterar huden.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Faropiktogram: GHS02: Flamma

GHS07: Utropstecken

Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

[inneh...]

Aerosol-rengöringsmedel

Produkten är avsedd för privat bruk.

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Ögonirritation 2: H319; Brandfarlig aerosol 1: H222; SPECIFIK ORGANTOXICITET SE 3: H336; 

Hudirritation 2: H315;-: H229

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar

huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Klassificering (CLP):

Viktigaste skadliga effekterna:
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P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 

antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över  50°C/122 ° F.

2.3 Andra faror

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsde lar

3.2 Blandningar

Farliga beståndsdelar:

2-PROPANOL

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

60-65%

BUTAN

203-448-7 106-97-8 Ämne med 

gemenskapsgränsvärden för 

exponering på arbetsplatsen.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 20-25%

PROPAN

200-827-9 74-98-6 Ämne med 

gemenskapsgränsvärden för 

exponering på arbetsplatsen.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-

12.5%

FOSFORSYRA 

231-633-2 7664-38-2   - Skin Corr. 1B: H314 <2.5%

Innehåller: >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten. Take off contaminated clothing and wash it 

before reuse. In case of skin irritation, seek medical treatment. 

Ögonkontakt: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

Förtäring: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. If accidentally swallowed rinse the mouth 

with plenty of water (only if the person is conscious) and obtain immediate medical 

attention. 

Inandning: Uppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats. 

[inneh...]

 Brandfarlig vätska 2: H225; Ögonirritation 2:
 H319; Specifik Organtoxicitet SE 3: H336

Brännbar gas1: H220;  komprimerad 
gas: H280

Brännbar gas1: H220;  komprimerad 
gas: H280

ORTOFOSFORSYRA

Hudskador 1B: H314

> = 30% alifatiska kolväten, <5% fosfater

Tvätta genast med mycket tvål och vatten. Ta av förorenade kläder och tvätta den innan

 återanvändning. Vid hudirritation, kontakta läkare.

Efter kontakt med ögonen, skölj med vatten med ögonlocken öppna under tillräckligt lång

tid och kontakta sedan en ögonläkare omedelbart.

Observera risken för aspiration om kräkningar uppstår. Om du av misstag sväljer, 

skölj munnen med mycket vatten (endast om personen är medveten) 

och få omedelbar läkarhjälp.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både ak uta och fördröjda

Hudkontakt: Irritation och hudrodnad kan uppträda där huden varit i kontakt med ämnet. 

Ögonkontakt: Causes serious eye irritation. 

Inandning: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Fördröjda effekter: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och  särskild behandling som eventuellt krävs

Omedelbar/särskild behandling: Treat symptomatically. 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Släckmedel: Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande branden. Koldioxid. 

Torrt kemiskt pulver. Water spray jet Foam Unsuitable axtinguishing media: Full water jet 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid exponering: Extremt brandfarligt. Bildar explosiv blandning av luft och vattenånga. 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Råd till brandbekämpningspers: Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon 

och hud. 

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Avlägsna alla antändningskällor. Ensure adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Danger of 

explosion. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och saner ing

Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för 

omhändertagande enligt lämplig metod. 

6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

Hänvisning till andra Avsnitt: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Vi hänvisar till avsnitt 13 i 

säkerhetsdatabladet. Safe handling: see section 7 

Avsnitt 7: Hantering och lagring

[inneh...]

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Specifik Organtoxicitet  - enda exponering

Kan orsaka dåsighet eller yrsel. (2-propanol; isopropylalkohol; isopropanol)

Behandla symptomatiskt.

Vattensprutstråle Skum Olämpliga släckmedel: Full vattenstråle

Avlägsna alla antändningskällor. Ge tillräcklig ventilation. 

Andas inte in gas / ångor / ånga / spray. Undvik kontakt med hudögon och kläder. 

Använd personlig skyddsutrustning

Låt inte okontrollerad urladdning av produkten till miljön. 

Risk för explosion.

Säker hantering: se avsnitt 7
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7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Use only in well-ventilated areas. Do not breathe 

gas/fumes/spray. Advice on protection against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Kee p away from sources of ignition. 

Take precautionary measures against static discharges. Vapours can form explosive 

mixtures with air. Further information on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive event uell oförenlighet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från 

antändningskällor. No smoking. Advice on storage compatibility

Do not store together with: Oxidising agent. Pyrophonic or self-heating substances. 

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning: Aerosol 

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt s kydd

8.1 Kontrollparametrar

Farliga beståndsdelar:

2-PROPANOL

Damm som kan inandasGränsvärden för exponering:

 TWA 8 h STEL 15 min TWA 8 h STEL 15 min

SE 350 mg/m3 600 mg/m3   -   -

FOSFORSYRA ... %

SE 1 mg/m3 3 mg/m3   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Data saknas.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Se till att området har tillräcklig god ventilation. Do not breathe aerosol 

Andningsskydd: Sluten andningsapparat måste finnas tillgänglig vid nödsituationer. Suitable respiratory 

protection apparatus:

Combination filtering device (EN 14387) A-P2 

Handskydd: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable materail: (penetration time (maximum 

[inneh...]

Råd om säker hantering

Gör inte hål eller bränn inte, även efter användning. Använd endast i väl ventilerade områden.

Andas inte in gas / ångor / spray. Råd om skydd mot brand och explosion.

Spraya inte på nakna lågor eller glödande material. Skydda mot solljus. 

Utsätt inte för temperaturer över 50 ° C/ 122 ° F. Håll dig borta från antändningskällor.

Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Mer information om hantering

Uppvärmning orsakar ökat tryck med risk för sprängning.

Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från

antändningskällor. Ingen rökning. Råd om lagringskompatibilitet

Förvara inte tillsammans med: Oxiderande medel. Pyrofoniska eller självuppvärmande ämnen.

ORTOFOSFORSYRA  100%

2-PROPANOL

 Andas inte aerosol.

Lämplig andningsskydd:

Kombinationsfilteranordning (EN 14387) A-P2

Vid hantering med kemiska ämnen måste skyddshandskar bäras med CE-märkningen

inklusive de fyra kontrollsiffrorna. Kvaliteten på de skyddshandskar som är resistenta mot

kemikalier måste väljas som en funktion av den specifika arbetsplatskoncentrationen och 

mängden farliga ämnen.
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wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

Ögonskydd: Skyddsglasögon. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 166 

Hudskydd: Wear anti-static footwear and clothing. 

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och k emiska egenskaper

Tillstånd: Aerosol 

Färg: Färglös 

Lukt: like: Alcohol 

Evaporationshastighet: not determined 

Oxiderande: Ej oxiderande (enligt EG-kriterier) 

Löslighet i vatten: Blandbar 

Viskositet: Inte tillämpligt. 

Kokpunkt/intervall°C: <-20 Smältpunkt/intervall°C: Inte tillämpligt.

Brännbarhetsgräns %: nedre: Inte tillämpligt. övre: Inte tillämpligt.

Flampunkt°C: <-20 Part.koeff. n-oktanol/vatten: Inte tillämpligt.

Självantändlighet°C: Inte tillämpligt. Ångtryck: not determined

Relativ densitet: 0.687 g/cm3 pH-värde: Inte tillämpligt.

9.2. Annan information

Annan information: Data saknas.

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Extremely flammable aerosol. 

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden. 

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner: No known hazardous reactions. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden att undvika: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5 Oförenliga material

Material att undvika: Data saknas. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: No dangerous decompsition products known. 

[inneh...]

Lämplig materail: (penetrationstid (maximal slitperiod):> = 8h):

Butylgummi (0,5 mm)

FKM (fluororber) (0,4 mm) Dra över handskar av gummi. DIN EN 374

Skyddsglasögon. Lämpligt ögonskydd: Ögonglasögon med sidoskydd DIN EN 166

Använd antistatiska skor och kläder.

som: alkohol

Inte bestämd

Inte bestämd

Extremt brandfarlig aerosol.

Inga kända farliga reaktioner.

Håll dig borta från värmekällor (t.ex. heta ytor), gnistor och öppna lågor. 

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.
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Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Farliga beståndsdelar:

2-PROPANOL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

FOSFORSYRA ... %

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

Relevanta faror för ämnet:

Fara Exponeringsväg Grund

Frätande/irriterande på huden DRM Farlig: beräknad

Allvarlig ögonskada/ögonirritation OPT Farlig: beräknad

Specifik organtoxicitet - enstaka 

exponering

  - Farlig: beräknad

Symptom/exponeringsvägar

Hudkontakt: Irritation och hudrodnad kan uppträda där huden varit i kontakt med ämnet. 

Ögonkontakt: Causes serious eye irritation. 

Inandning: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Fördröjda effekter: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

Annan information: The mixture is classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008 

(CLP). 

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet: Data saknas.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet: The product has not been tested. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga: The product has not been tested. 

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet: The product has not been tested. 

[inneh...]

2-PROPANOL

ORTOFOSFORSYRA  100%

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Specifik Organtoxicitet  - enda exponering

Kan orsaka dåsighet eller yrsel. (2-propanol; isopropylalkohol; isopropanol)

Blandningen klassificeras som farlig enligt föreskrift (EC) nr 1272/2008 (CLP).

Produkten har inte testats.

Produkten har inte testats.

Produkten har inte testats.
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter: Further information:

Avoid release to the environment. 

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder för omhändertagande: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. 

EAK-nummer: 160504

Omhändertagande förpackningar: Completely emptied packages can be recycled. 

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser 

angående avfallshantering. 

Avsnitt 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nr: UN 1950

14.2 Officiell transportbenämning

Transportbenämning: AEROSOLS

14.3 Faroklass för transport

Transportklass: 2

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt: Nej Havsförorenande ämne: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder: Flammable gases 

Transportkategori: 2

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/7 8 och IBC-koden

Bulktransport: not applicable 

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

[inneh...]

Vidare information:

Undvik utsläpp till miljön.

Råd om bortskaffande

Låt inte tränga in i ytvatten eller avlopp. Kassera avfall enligt gällande lagstiftning. 

AVFALL SOM INTE ANDRA SPECIFIERAS I LISTA; 

gaser i tryckbehållare och kasserade

kemikalier; gaser i tryckbehållare (inklusive haloner) som innehåller farliga ämnen.

Helt tömda paket kan återvinnas.

Brandfarliga gaser

inte tillämpbar
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15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller bland ningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Särskilda föreskrifter: 2010/75/EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42/EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l) Information according to 2012/18/EU: E2 

Hazardous to the Aquatic Environment (SEVESO III):

Additional information: P3b Additional information:

To follow: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosol directive (75/324/EEC). National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile

work protection guideline' (94/33/EC). 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning: Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller 

blandningen. 

Avsnitt 16: Annan information

Annan information

Annan information: samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse 

(EU) 2015/830

* indikerar text i säkerhetsdatabladet som har ändrats sedan den senaste revideringen.

Fraser i avsnitt 2 / 3: H220: Extremt brandfarlig gas.

H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315: Irriterar huden.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Friskrivningsklausul: The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give 

assurances of product properties and establishes no contract legal rights. The receiver 

of our product is singulary responsible for adhering to existing laws and regulations. 

[sista sidan]

2010/75 / EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42 / EG (VOC): 99,935 % (709,539 g/l)Information enligt 2012/18 / EU: E2 Farligt för vattenmiljön

(SEVESO III):

Ytterligare information: P3b Ytterligare information:

Följande: 850/2004 / EG, 79/117 / EEG, 689/2008 / EG, 2008/47 / EG

Aerosoldirektiv (75/324 / EEG).

Nationell lagstiftningsinformation

Anställningsbegränsningar: Observera begränsningar i sysselsättningen för 

ungdomar enligt "riktlinjerna för skydd av ungdomar" (94/33 / EG)

Informationen är baserad på nuvarande nivå av vår kunskap. 

Det ger emellertid inte garantier för produktegenskaper och upprättar inga kontraktliga

lagliga rättigheter. Mottagaren av vår produkt är specialansvarig för att följa 

befintliga lagar och förordningar.


