
SÄKERHETSDATABLAD

ETIKETTENLÖSER 200ML

Sida: 1

Datum för sammanställning: 01.03.2018

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

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: ETIKETTENLÖSER 200ML

Produktkod: KF18620

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av prod: Preparatory and cleaning products Consume 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): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; 

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. 

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

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.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Faropiktogram: GHS02: Flamma

GHS07: Utropstecken

GHS09: Miljöfarligt

[inneh...]

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

Specifik Organtoxicitet SE 3: H336; Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

2: H411; Ögonirritation 2: H319; Flamhärdigt Aerosol 1: H222; Hudirritation 2: H315; -: H229

Berednings- och rengöringsprodukter. Konsumera användning.
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Signalord: Fara

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

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

Andra faror: Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is 

still a danger of an explosive steam-air mixture forming. 

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

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga beståndsdelar:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

2-PROPANOL

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

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Ämne med 

gemenskapsgränsvärden för 

exponering på arbetsplatsen.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Innehåller: >=30% aliphatic hydrocarbons, perfumes (Citral).

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, consult a physician. 

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. Om den skadade är vid medvetande skall 

denne omedelbart dricka 0,5L vatten. Bege dig till sjukhus så fort som möjligt. 

Inandning: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

[inneh...]

Även efter användning och tills fullständigt avdunstning av de brandfarliga komponenterna finns 

det fortfarande en risk att en explosiv ånga-luftblandning bildas

KOLVÄTEN, C6-C7, N-ALKANER,  ISOALKANER, CYKLISKA,  <5% N-HEXAN

Hudirritation 2: H315; Specifik Organtoxicitet SE 3: H336; 
Fara vid aspiration: toxisk 1: Н304; Giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter 2: H411; 
Brandfarlig vätska 2: H225

Brandfarlig vätska 2: H225; 
Ögonirritation 2: H319;

KOLDIOXID

Komprimerad gas: H280

alifatiska kolväten, aromater (citral)

Ta av förorenade kläder och tvätta den innan du

använder den igen. Vid hudirritation, kontakta en läkare.

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

kontakta sedan en ögonläkare omedelbart.

Observera risken för aspiration om kräkningar uppstår.Observera risken för aspiration om kräkningar uppstår. Om den skadade är vid medvetande 

skall denne omedelbart dricka 0,5L vatten. Bege dig till sjukhus så fort som möjligt.

I händelse av olycka vid inandning: ta bort skadan till frisk luft och håll den i vila.
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cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. If not breathing give 

artificial respiration. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt: Causes skin irritation. 

Ögonkontakt: Causes serious eye irritation. 

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

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

Omedelbar/särskild behandling: Håll under läkaruppsikt i minst 48 timmar. Treat symptomatically. 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Släckmedel: Koldioxid. Torrt kemiskt pulver. Alkoholsäkert skum. Använd inte vatten. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid exponering: 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: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

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

protection equipment 

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Danger of explosion. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

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

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Se till att området har tillräcklig god mekanisk 

ventilation. Do not breathe gas/fumes/spray. Keep away from sources of ignition - no 

[inneh...]

I alla fall av tvivel, eller när symptomen kvarstår, kontakta läkare. 

Om du inte andas, ge konstgjord andning.

Behandla symptomatiskt.

Ta bort alla antändningskällor. Ge tillräcklig ventilation. 

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

Använd personlig skyddsutrustning

Risk för explosion.

Säker hantering: se avsnitt 7

Råd om säker hantering

Gör inte hål eller bränn inte, även efter användning.Se till att området har tillräcklig god 

mekanisk ventilation. Andas inte in gas / ångor / spray.

Brandfarligt, antändningsrisk.Orsakar hudirritation.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
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smoking. 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. Keep away from sources of ignition. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten. Keep away from 

heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not 

store together with: Radioactive substances. Pyrophoric liquids and solids. Keep away 

from food, drink and animal feed. 

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning: Preparatory and cleaning products. 

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

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   -   -

KOHLENDIOXID

EU 9100 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 breath gas/fumes/vapor/spray. 

Andningsskydd: Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Short term filter device: Filter 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 material: NBR (Nitrile rubber) (0.4 mm), KFM 

(fluoro rubber) (0.7 mm), Breakthrough time (maximum wearing time):>480 min As the 

product is a preparation, consult the glove manufacturer for exact breakthrough time. 

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

Hudskydd: Wear anti-static footwear and clothing. 

[inneh...]

Håll dig borta från antändningskällor - ingen rökning. 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.

Förvaras borta från mat, dryck och djurfoder. Håll dig borta från värme, 

heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Ingen rökning.

Berednings- och rengöringsprodukter

PROPAN-2-OL

KOLDIOXID

Andas inte in gas / ångor / ånga / spray.

Andningsskydd krävs vid:

överstiger kritiskt värde

otillräcklig ventilation.

Kortvarig filterenhet: Filter 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. Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi) (0,4 mm), KFM (fluoro gummi) 

(0,7 mm), Genombrottstid (maximal slitstid):> 480 min Eftersom produkten är en beredning, 

rådfråga handskenstillverkaren för exakt genombrottstid.

Lämpligt ögonskydd: Ögonglasögon med sidoskydd DIN EN 166

Använd antistatiska skor och kläder.

Förvara inte tillsammans med: radioaktiva ämnen. Smittämnen. Pyroforiska vätskor och fasta ämnen.

2-PROPANOL
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Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd: Vätska 

Färg: clear 

Lukt: like: Lemon 

Evaporationshastighet: not determined 

Oxiderande: Ej oxiderande (enligt EG-kriterier) 

Löslighet i vatten: Olöslig 

Kokpunkt/intervall°C: >65 Smältpunkt/intervall°C: Inte tillämpligt.

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

Flampunkt°C: <0 Part.koeff. n-oktanol/vatten: Data saknas.

Självantändlighet°C: Inte tillämpligt. Ångtryck: Data saknas.

Relativ densitet: 0.707 g/cm3 pH-värde: Inte tillämpligt.

9.2. Annan information

Annan information: Data saknas.

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Flammable, Ignition hazard. 

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. 

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

[inneh...]

som: citron

klar

Ej fastställt

Brandfarligt, antändningsrisk.

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 kända farliga reaktioner.

Stabil under normala förhållanden.

Inga farliga sönderdelningsprodukter kända.

Inte bestämd
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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

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: Causes skin irritation. 

Ögonkontakt: Causes serious eye irritation. 

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

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. 

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: Data saknas. 

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 

[inneh...]

PROPAN-2-OL

Orsakar hudirritation.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

Produkten har inte testats.

Produkten har inte testats.

Produkten har inte testats.

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

2-PROPANOL
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pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. Classified as hazardous waste. 

EAK-nummer: 160504

Omhändertagande förpackningar: Non-contaminated packages may be recycled. Handle contaminated packages in the 

same way as the substance itself. 

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: Ja Havsförorenande ämne: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder: Flammable gases 

Tunnelkod: D

Transportkategori: 2

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport: not applicable 

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

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

Särskilda föreskrifter: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % (692,077 g/l) 

Information according to 2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic Environment 

(SEVESO III):

Additional information: P3b Additional infofrmation:

to follow: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC, 2008/47/EC Regulation (EC) No 

648/2004 of the European Parlament and of the council of 31 March 2004 on detergents. 

National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile work protection 

guideline' (94/33/EC). 

[inneh...]

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

Klassificeras som farligt avfall.

Icke-förorenade förpackningar kan återvinnas. 

Hantera förorenade förpackningar på samma sätt som själva ämnet.

Varning: Brandfarliga gaser

inte tillämpbar

2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l) 2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l)

Information enligt 2012/18 / EU: E2 Farligt för vattenmiljön

(SEVESO III):

Ytterligare information: P3b

Ytterligare informationfrmation:

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

Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvättmedel.

Nationell lagstiftningsinformation

Anställningsbegränsningar:

Observera begränsningar i sysselsättningen för ungdomar enligt "riktlinjerna för skydd av 

ungdomar" (94/33 / EG).
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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: H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

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

H315: Irriterar huden.

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Friskrivningsklausul: The above information describes exclusively the safety requirements of the product and 

is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice 

about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, 

processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other 

products. In the case of mixing the product with other products or in the case of 

processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new 

made-up material. 

[sista sidan]

Ovanstående information beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och är 

baserad på vår nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att ge dig råd om säker 

hantering av den produkt som anges i detta säkerhetsdatablad för lagring, 

bearbetning, transport och bortskaffande. Informationen kan inte överföras till 

andra produkter. Vid blandning av produkten med andra produkter eller vid bearbetning 

är informationen på detta säkerhetsdatablad inte nödvändigtvis giltig för det nya tillverkade 

materialet.


