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Kemförteckning 
 

Produkt Farlighet Första hjälpen Användningsområde Skyddsutrustning Var den förvaras Miljömärkning 
Malous Golvrent 
ALOE Vera 

Hälsoskadlig, skadligt 
att förtära. Kan 
orsaka allvarliga 
ögonskador. 
 
 

Spola med vatten i minst 
femton minuter med 
öppna ögon. 

Golvrengöringsmedel Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Förvaras städrum, svalt, väl 
ventilerat utrymme. 
Förvaras åtskilt från solljus 
och andra värmekällor. 

 
Malous Köksrent Hälsoskadlig, irriterar 

huden, risk för 
allvarlig skada, farligt 
vid inandning, 
förtäring och 
hudkontakt, 
brandfarligt 

Skölj ögonen med mycket 
rums tempererade vatten 
under minst 15 minuter. 
Om han/hon använder 
linser tas dessa ur ögonen 
om de inte ”klistrats fast” 
har de det kan mer skada 
ske. 

Köksrengöringsmedel Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Förvaras städrum, svalt, väl 
ventilerat utrymme. 
Förvaras åtskilt från solljus 
och andra värmekällor. 

 

Malous Badrent Irriterar huden, risk 
för allvarliga 
ögonskador, 

Skölj ögonen med mycket 
rums tempererade vatten 
under minst 15 minuter. 
Om han/hon använder 
linser tas dessa ur ögonen 
om de inte ”klistrats fast” 
har de det kan mer skada 
ske. 

Sanitetsutrymmen Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Förvaras städrum, svalt, väl 
ventilerat utrymme. 
Förvaras åtskilt från solljus 
och andra värmekällor. 

 

Malous glasrent Mycket brandfarligt 
och irriterar ögonen 

Skölj ögonen med mycket 
rums tempererade vatten 
under minst 15 minuter. 
Om han/hon använder 
linser tas dessa ur ögonen 
om de inte ”klistrats fast” 
har de det kan mer skada 
ske. 

Glasputs Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Förvaras städrum, svalt, väl 
ventilerat utrymme. 
Förvaras åtskilt från solljus 
och andra värmekällor. 

 

Taski Tapi 
Extract C1b 

Irriterande Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. 

Mattrengöringsmedel. Skölj och torka 
händerna efter 
användning. Vid 

Förvaras i enlighet med 
lokala och nationella 
bestämmelser. Förvaras 
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långvarig hudkontakt 
kan det vara 
nödvändigt med 
skyddshandskar. 

endast i originalbehållaren i 
städrum 

Taski Tapi 
Spotex 1 C4n 

Extremt brandfarligt, 
irriterande och 
miljöfarlig, orsakar 
allvarliga 
ögonskador. 

Håll ögonlocken isär och 
skölj ögonen med mycket 
ljummet vatten i 
åtminstone 15 minuter. 
Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. 

Mattrengöringsmedel. Använd skyddsglasögon 
eller ansiktsskydd och 
skyddshandskar. 

Förvaras i enlighet med 
lokala och nationella 
bestämmelser. Förvaras 
endast i originalbehållaren i 
städrum 

 

Steinfix 60 Produkten 
klassificeras inte 

Skölj genast med vatten i 
flera minuter. Avlägsna 
eventuella kontaktlinser 
före 
sköljning. 

Golvvård Skölj och torka 
händerna efter 
användning. Undvik 
kontakt med ögonen 

Förvaras i tätsluten 
originalförpackning i 
städrum. Förvaras frostfritt. 

 
Yes Fairy 
Professional 
Original 

Irriterande och kan 
ge allergi vid 
inandning. Risk för 
allvarliga 
ögonskador. 

Skölj genast med vatten i 
flera minuter. Avlägsna 
eventuella kontaktlinser 
före 
sköljning. 

Rengörings-/tvättmedel Använd lämpliga 
skyddshandskar samt 
skyddsglasögon eller 
ansiktsskydd 

Förvaras svalt. Förvaras 
torrt i städrum. 

 

Taski Sani Calc 
Pur-Eco QS 

Produkten uppfyller 
inte kriteriet för 
klassificering enligt 
Direktiv 1999/45/EC 
och motsvarande 
nationell lagstiftning. 

Skölj genast med vatten i 
flera minuter. Avlägsna 
eventuella kontaktlinser 
före 
sköljning. 

Sanitetsutrymmen, 
avkalkningsmedel. 

Skölj och torka 
händerna efter 
användning. Vid 
långvarig hudkontakt 
kan det vara 
nödvändigt med 
skyddshandskar. 

Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser. 

 

Ädelstålvård Extremt brandfarlig 
aerosol och 
Tryckbehållare: Kan 
sprängas vid 
uppvärmning 

Skölj genast med vatten i 
flera minuter. Avlägsna 
eventuella kontaktlinser 
före 
sköljning. 

Tvätt- och 
rengöringsmedel 

Använd personlig 
skyddsutrustning. 

Förvaras inlåst. Förvara på 
sval, väl ventilerad plats. 
Förvaras svalt. Skyddas från 
solljus. 

 

Stena Stål AB Ingen Det finns inga specifika 
symptom förknippade 
med rostfritt stål. Lämplig 

Konstruktionsmaterial Endast vid behov av 
mekaniskt skydd 

Ingen  
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vård bör sökas vid skada 
som drabbar hud. 

Perform Stentvål 
Special 
Originalet 

Hälsoskadlig, irriterar 
huden, orsakar 
allvarlig 
ögonirritation. 

Håll ögonlock öppna och 
skölj genast med mycket 
(ljummet) vatten i minst 
10 minuter. Avlägsna ev. 
kontaktlinser. 

Golvrengöringsmedel Använd personlig 
skyddsutrustning. 

Lagras i väl försluten 
originalförpackning på torr 
plats i temperaturer mellan 
0-30°C i städrum 

 
Nila Spishäll Anses inte som 

hälso- eller 
miljöfarlig enligt 
gällande lagstiftning 

Spola omedelbart med 
mycket vatten (20-30°C) i 
15 minuter. Håll 
ögonlocken brett isär. 

Spishällsrent Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Lagra produkten i 
originalförpackningen i 
städrum och håll denna helt 
stängd. 
Förvaras frostfritt. 

 

Nitor Röd Etanol Mycket brandfarligt 
och irriterande. 
Orsakar allvarlig 
ögonirritation. 

Spola omedelbart med 
mycket vatten (20-30°C) i 
15 minuter. Håll 
ögonlocken brett isär. 

Rengöringsmedel Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Förvaras i väl tillsluten 
originalförpackning i 
städrum. 

 

Prols Limtvätt 
P613 

Mycket brandfarligt Skölj genast med vatten i 
några minuter. Kontakta 
läkare om besvär 
kvarstår. 

Rengöringsmedel Använd personlig 
skyddsutrustning vid 
risk för direktkontakt 
med produkten. 

Lagras svalt och i väl 
tillsluten förpackning i 
städrum. 

 

Hygilen Irriterande, orsakar 
allvarlig 
ögonirritation 

Spola omedelbart med 
mycket vatten (20-30°C) i 
15 minuter. Håll 
ögonlocken brett isär. Ta 
ur eventuella 
kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. 

Sanitetsrengöringsmedel Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Lagra produkten i 
originalförpackningen och 
håll denna helt stängd i 
städrum. 

 

Grönsåpa Ej klassificerad som 
farlig 

Skölj med vatten. Rengöring och underhåll 
av sten-, trä- och 
plastgolv samt trappor 

Handskar 
rekommenderas vid 
långvarig användning. 

Förvaras torrt i normal 
rumstemperatur, ej i direkt 
solljus och hög värme i 
städrum. 
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Alloren Irriterande, orsakar 
allvarliga 
ögonskador. 

Spola omedelbart med 
mycket vatten (20-30°C) i 
15 minuter. Håll 
ögonlocken brett isär. Ta 
ur eventuella 
kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. 

Allrengöringsmedel Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Lagra produkten i 
originalförpackningen och 
håll denna helt stängd i 
städrum. 

 

Abnet 
Professional 

Irriterande, orsakar 
allvarlig 
ögonirritation 

Spola ögat flera minuter 
med tempererat vatten. 
Om irritation kvarstår 
kontakta läkare, helst 
ögonspecialist. 

Rengöringsmedel Använd lämpliga 
skyddshandskar för 
kemiskt skydd. 

Lagras frostfritt i städrum.  

Diversey 
Speedball 2000 

Irriterande, orsakar 
allvarlig 
ögonirritation 

Skölj genast ögonen 
försiktigt med ljummet 
vatten i flera minuter. Ta 
ur eventuella 
kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. 
Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENT
RAL eller läkare 

Allrengöringsmedel  - Använd 
skyddshandskar, 
skyddskläder och 
ögonskydd eller 
ansiktsskydd 

Lagra produkten i 
originalförpackningen och 
håll denna helt stängd i 
städrum. 

 

Oven Cleaner Irriterande, orsakar 
allvarlig 
ögonirritation 

Viktigt! Skölj genast med 
vatten i minst 15 minuter. 
Håll ögonlocken brett 
isär. Snarast till 
sjukhus/ögonläkare. 
Fortsätt sköljningen 
under transport till 
läkare/sjukhus. 

Ugnsrengöring Använd tättslutande 
skyddsglasögon. 

Förvaras torrt i väl tillslutet 
emballage skyddat mot 
påverkan av koldioxid och 
andra syraångor 

 

Taski sani 100 
free W1B 

Irriterar huden, risk 
för allvarliga 
ögonskador, 

Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Om 
irritation uppstår och 
består sök läkarhjälp. 

Sanitetsrengöringsmedel Använd skyddsglasögon 
eller ansiktsskydd och 
skyddshandskar 

Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser 
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Prox grovrent Orsakar allvarliga 
frätskador på hud 
och ögon 

Skölj genast ögonen 
försiktigt med ljummet 
vatten i flera minuter. Ta 
ur eventuella 
kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja. 
Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENT
RAL eller läkare 

Rengöringsmedel Använd skyddsglasögon 
eller ansiktsskydd och 
skyddshandskar 

Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser 

 

Jontec grund Irriterar huden, 
allvarliga 
ögonskador, kan 
framkalla allergi 

Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp. 
Ögonkontakt: Skölj 
försiktigt med vatten i 
flera minuter. Om 
irritation uppstår och 
består sök läkarhjälp. 

Polish/impregneringsmed
el. 

Använd skyddsglasögon 
eller ansiktsskydd och 
skyddshandskar 

Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser 

 

Jontec Luna Free Kan framkalla allergi Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp 

Polish/impregneringsmed
el. 

Använd skyddshandskar Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser 

 
Jontec Eternum Kan framkalla allergi Skölj huden med rikligt 

med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp 

Polish/impregneringsmed
el. 

Använd skyddshandskar Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser 

 
Inoxol Irriterar huden, 

ögonskador 
Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp 

Rengöringsmedel Använd skyddsglasögon 
eller ansiktsskydd och 
skyddshandskar 

Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser 
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Allotol natur 
nilfisk 

Irriterar huden, 
ögonskador 

Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp 

Rengöringsmedel Använd skyddsglasögon 
eller ansiktsskydd och 
skyddshandskar 

Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser 

 
Wetco San Irriterar huden, 

ögonskador 
Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp 

Rengöringsmedel Använd skyddsglasögon 
eller ansiktsskydd och 
skyddshandskar 

Förvara i originalbehållare i 
städrum. Enligt lokala och 
nationella bestämmelser 

 
Jontec Matt  
 

Kan orsaka irritation i 
luftvägarna. 

Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp. 
Ögonkontakt: Skölj 
försiktigt med vatten i 
flera minuter. Om 
irritation uppstår och 
består sök läkarhjälp. 

Polish/impregneringsmed
el 

Inga speciella åtgärder 
behövs 

Förvaras i enlighet med 
lokala och nationella 
bestämmelser. Förvaras 
endast i originalbehållaren. 
Förvaras i sluten behållare 

 

Jontec No1 
 

Kan orsaka irritation i 
luftvägarna 

Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten i minst 30 minuter. 
Ta omedelbart av alla 
nedstänkta kläder och 
tvätta dem innan de 
används igen. Kontakta 
genast 
GIFTINFORMATIONSCENT
RAL eller läkare. 
Ögonkontakt: Skölj 
genast ögonen försiktigt 
med ljummet vatten i 
flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser 
om 

Polishborttagningsmedel Använd 
skyddshandskar, 
skyddskläder och 
ögonskydd eller 
ansiktsskydd 

Förvaras i enlighet med 
lokala och nationella 
bestämmelser. Förvaras 
endast i originalbehållaren. 
Förvaras i sluten behållare. 
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det går lätt. Fortsätt att 
skölja. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENT
RAL eller läkare. 

Jontec TP6  
 

Kan orsaka irritation i 
luftvägarna. 
Orsakar allvarliga 
frätskador på hud 
och ögo 

Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten i minst 30 minuter. 
Ta omedelbart av alla 
nedstänkta kläder och 
tvätta dem innan de 
används igen. Kontakta 
genast 
GIFTINFORMATIONSCENT
RAL eller läkare. 
Ögonkontakt: Skölj 
genast ögonen försiktigt 
med ljummet vatten i 
flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser 
om 
det går lätt. Fortsätt att 
skölja. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENT
RAL eller läkare. 

Polishborttagningsmedel Använd 
skyddshandskar, 
skyddskläder och 
ögonskydd eller 
ansiktsskydd 

Förvaras i enlighet med 
lokala och nationella 
bestämmelser. Förvaras 
endast i originalbehållaren. 
Förvaras i sluten behållare. 

 

Jontec Plaza Irriterar 
ögonen/luftvägar 
och frätande 

Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp. 
Ögonkontakt: Skölj 
försiktigt med vatten i 
flera minuter. Om 
irritation uppstår och 
består sök läkarhjälp. 

Polish/impregneringsmed
el 

Skyddsglasögon krävs 
normalt inte. Dock 
rekommenderas 
användning av 
skyddsglasögon i de fall 
där stänk kan 
förekomma vid 
hantering av produkten 

Förvaras i enlighet med 
lokala och nationella 
bestämmelser. Förvaras 
endast i originalbehållaren. 
Förvaras i sluten behållare. 

 

Tapi extract  Irriterar 
ögonen/luftvägar 
och frätande 

Skölj huden med rikligt 
med ljummet, rinnande 
vatten. Vid hudirritation: 
Sök läkarhjälp. 

Mattrengöringsmedel Skyddsglasögon krävs 
normalt inte. Dock 
rekommenderas 

Hantera i enlighet med god 
yrkeshygien och 
säkerhetspraxis. Förvaras 
åtskilt från livsmedel eller 
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Ingen av kemikalierna uppnår gränsvärdet. 
Revideras årligen i oktober eller när det är lämpligt. 

Ögonkontakt: Skölj 
försiktigt med vatten i 
flera minuter. Om 
irritation uppstår och 
består sök läkarhjälp. 

användning av 
skyddsglasögon i de fall 
där stänk kan 
förekomma vid 
hantering av produkten 
(EN 166). 
Handskydd: Skölj och 
torka händerna efter 
användning. Vid 
långvarig hudkontakt 
kan det vara 
nödvändigt med 
skyddshandskar. 

djurfoder. Blandas inte med 
andra produkter 
såvida detta inte föreskrivs 
av Diversey. 

  
Hot Springs  

Orsakar allvarliga 
ögonskador. 

VID KONTAKT MED 
ÖGONEN: Skölj försiktigt 
med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går 
lätt. Fortsätt att skölja 

Golvrengöringsmedel Använd ögon- eller 
ansiktsskydd 

Förvaras i enlighet med 
lokala och nationella 
bestämmelser. Förvaras 
endast i originalbehållaren. 
Förvaras i sluten behållare. 

 


