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

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Artikel 

Produktnamn : Tork våtduk för handrengöring 

Produktkod : 190592 
 

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

Användning av ämnet eller beredningen : Rengöringsmedel 
 

 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

SCA Hygiene Products UK Ltd 
Southfields Road 
LU6 3EJ Dunstable - United Kingdom 
T +441582677879 
charlotte.branwhite@sca.com - www.sca.com 
 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : +46317460000 (business hours) 
112 (24 timmars service) - som gäller för EU-länderna bara 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 

Inte klassificerat 
 

  

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG [DSD] eller 1999/45/EG [DPD] 

Inte klassificerat 
 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.1. Blandning 
 

 
 

 

Denna blandning innehåller inget ämne som måste tas upp i enlighet med REACH-kriterierna i avsnitt 3.2, bilaga II 
  

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar 
andningen. Vid andningssymtom: kontakta giftcentralen eller läkare. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök läkare om obehag eller irritation 
uppstår. 

Första hjälpen efter förtäring : Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten. Framkalla inte kräkning utan att 
rådfråga läkare. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som 
underlättar andningen. Vid illamående eller annan påverkan, kontakta läkare. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Använt lämpligt media för att ringa in branden. 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brandrisk : Intensiv hetta kan leda till att behållaren sprängs. 

Farliga sönderdelningsprodukter i händelse av 
brand 

: koloxider (CO og CO2). 

 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd under brandbekämpning : Extra personligt skydd: kompletta skyddskläder inklusive sluten andningsapparat. 

Annan information : Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Allmänna åtgärder : Följ de försiktighetsåtgärder som beskrivs under rubrikerna 7 och 8. 
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6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Ingen tillgänglig extra information 

6.1.2. För räddningspersonal 

Ingen tillgänglig extra information 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder : Rengörs med detergenter. Lösningsmedel undvikas. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Försiktighetsmått för säker hantering : Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid hantering av detta ämne. Särskilda 
skyddsåtgärder är inte nödvändigt. För ytterligare information se avsnitt 8: Begränsning av 
exponeringen-kontroller och personligt skydd. 

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 
 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Förvaras torrt. 

Oförenliga material : Kraftfulla oxidanter. Starka syror. 

Lagringsplats : Tillräcklig lufttillförsel i lägerlokalen måste säkerställas. 

Särskilda föreskrifter för förpackningen : Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1. Begränsning av exponeringen 

Skyddsglasögon : Undvik kontakt med ögonen 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Tillstånd : Fast ämne 
  

Utseende : Våtservetter med parfym eller lotion. 

lukt : Karakteristisk. 
  

pH : 5 - 7 
  

Löslighet : Olöslig i vatten. 
  

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Inga under normala förhållanden. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala användningsförhållanden. 
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Inga under normala förhållanden. 
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Fukt. Värme. Ljus. 
 

10.5. Oförenliga material 

Peroxider. Starkt oxidationsmedel. strong bases. metaller. 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

koloxid (CO, CO2). 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet : Inte klassificerat 
 

 
 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

pH: 5 - 7 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat 

pH: 5 - 7 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat 

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 
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Cancerogenitet : Inte klassificerat 
 

 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat 
 

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat 
 

 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat 
 

  

Möjliga skadliga inverkningar på människan och 
möjliga symtom 

: Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka dermatit och dermatrofi. 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

12.1. Toxicitet 

Ingen tillgänglig extra information 
 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.4. Rörligheten i jord 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

 

12.6. Andra skadliga effekter 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfallsbehandlingsmetoder : Hantera som farligt avfall. För avfallshantering tala med godkänd avfallshanterare. 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. UN-nummer 

Ej farligt gods enligt transportreglerna 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

15.1.1. EU-föreskrifter 
 

Tork Hand Cleaning Wet Wipes finns inte med på REACH-kandidatlistan 
 

 

   

Övriga bestämmelser, begränsningar och 
lagliga förordningar 

: Förordningen (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. 

 

 

  
 

 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Ingen tillgänglig extra information 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

AVSNITT 16: Annan information 
 

 

 

Annan information : Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten 
med avseende på hälsa, säkerhet och bara miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti 
för någon specifik egenskap hos produkten. Det är användarens ansvar att vidta nämnda 
försiktighetsåtgärder och att tillhandahålla fullständig och tillräcklig information för användning 
av denna produkt. 

 

 
 

 

 

 
 
SDS EU (REACH-bilaga II) SCA 

 
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för 
någon specifik egenskap hos produkten 
 


