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1. Produkt och företag 

Namn:  Malous Golvrent ALOE Vera  
Användningsområde: koncentrat för rengöring av golv och andra underlag 
 
Importör: 
Malous Cleaning Products 
C/O  Maries Puts & Städ AB 
Instrumentvägen 25                                         
126 53 Hägersten 
Email: info@malous.se 
Tlf: 08-86 18 17 
VID OLYCKA RING 112 

 

2. Identifiering av faror 

Risker: Xn skadlig 
Övriga indikationer med risker för människor och miljö: Skadligt att förtära. Kan orsaka allvarliga 
ögonskador. 

 

3. Innehåll/komposition 

Blanda ingredienserna med vatten och icke-farliga ämnen som anges nedan 
 

Namn CAS EINECS/ELINCS RISKBENÄMNING KONCENTRAT % 

Fettalkohol 
etoxilat 

26183-52-8b Polymer Xn, R22,41 30-50 % 

Isopropanol 67-63-0 200-661-7 F, Xi, R: 11-36-67 10 – 15 % 
 

 

4. Första hjälpen 

Generell:  I samtliga fall av tvivel eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. 
Vid förtäring: Framkalla ej kräkning, ät ingenting. Sök omedelbar medicinsk hjälp. 
Efter kontakt med huden: Tvätta noga med vatten. 
Efter ögonkontakt: Spola med vatten i minst femton minuter med öppna ögon. 
Efter inandning: Frisk luft och vädra ut misstänkt förorenat område. Om irritation uppstår, bör man 
skölja mun och svalg med vatten. Om produkten sätter sig i näshålan kan man skölja med saltlösning 
eller vanligt kranvatten. Om irritation eller astmaliknande besvär kvarstår, kontakta läkare. 

 

5. Åtgärder vid brand 

Speciella risker: Vid ofullständig förbränning kan kolmonoxid uppstå. Ångan är 
tyngre än luft, sprids längs marken och kan antändas på distans från där det började . 
Släckningsmedel: Alkoholskum eller vattenspray . Endast vid små bränder kan kemiskt pulver 
användas eller koldioxid, sand eller jord. Vatten som använts i släckningsarbetet ska inte hällas ut så 
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att det når grundvattnet.  
Olämpliga släckningsmedel: ingen notering. 
Skyddsutrustning för brandmän: Använd full skyddsutrustning och sluten andningsutrustning. 
Ytterligare tips: Håll behållare i närheten kylda med vatten. 

 

6. Åtgärder som skall vidtas vid oavsiktligt spill 

Följ alla lokala och internationella lagar i kraft. 
Skyddsåtgärder: Undvik kontakt med utspillt eller utsläppt material. Avlägsna förorenade kläder. 
Information om val av personlig skyddsutrustning finns i kapitel 8 i detta säkerhetsdatablad. 
För vägledning vid avyttring av utspillt material finns i kapitel 13 i detta säkerhetsdatablad. Isolera 
läckan, utan personlig risk, om möjligt. Eliminera alla tänkbara antändningskällor i omgivningen. 
Samla upp vätskan ordentligt för att undvika miljöförorening. Förhindra spridning eller utsläpp i 
avlopp, diken eller vattendrag med sand, jord eller annat lämpligt material. 
Saneringsmetoder: Överför på mekanisk väg till en lufttät behållare, märk för återvinning av 
produkten eller dess säkra destruktion. Låt rester förångas eller sug upp med lämpligt absorberande 
material och avlägsna på säkert sätt. Avlägsna förorenad jord och avlägsna på ett säkert sätt. 
Ytterligare tips: Se avsnitt 13 för information om säkert avlägsnande. 

 

7. Hantering och lagring 

Instruktioner för korrekt hantering:  
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.  
Undvik kontakt. Sörj för god ventilation. Tvätta dig noggrant efter hantering. Hantera  inte eller 
förvara inte nära en öppen eld, värme eller antändningskällor. Undvik att andas in ångorna. 
Hanteras på väl ventilerad plats. Undvik gnistor. Rök inte. 
Krav som skall uppfyllas av lagret och behållare: Förvaras svalt, väl ventilerat utrymme. Förvaras 
åtskilt från solljus och andra värmekällor. Rökförbud i förvaringsutrymmen. Förvaringstemperatur: 
ca 20-25 C. 

 

8. Begränsning av exponering / personligt skydd 

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden att kontrollera arbetsplatsen: 
 

Namn CAS nr. VLA-ED VLA-EC 

Fettalkohol 
etoxilat 

67-63-0  400 ppm eller 
998 mg/m3 

500 ppm eller 
1250 mg/m3 

Enligt "Hygieniska gränsvärden för kemikalier i Spanien. År 2009 "i INSHT (Institutet för 
Hälsa och Säkerhet på Arbetet). 
Personligt skydd: 
Andningsskydd: Under normala omständigheter behövs det inte. När arbetare som utsätts för 
koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt användas. 
Koncentrationen i atmosfären bör hållas under gränsvärdena för exponering. När andningsskydd 
krävs i vissa verksamheter, använd godkänd andningsapparat. 
Händer: Använd lämpliga skyddshandskar för kemiskt skydd  
Ögon: Använd panoramiska glasögon 
Hud: Använd alltid resistenta kläder och skor och ogenomträngliga handskar. 
Förtäring: Använd god personlig hygien. Ät eller förvara ej mat i arbetsområdet. Tvätta händerna 
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före 
rökning eller förtäring. 
Ha alltid till hands vatten att skölja ögonen med. 

 

9. Fysiska och kemiska egenskaper 

Utseende: grön vätska  
Lukt: Örtliknande 
Inte explosiv. Inte oxidant.  
Löslighet i vatten: Hög 

 

10. Stabilitet och reaktionsförmåga 

Förhållanden att undvika: Olika värmekällor eller antändningskällor. Används produkten på rätt sätt 
behövs inga särskilda åtgärder. 
Material som skall undvikas: Undvik kontakt med andra kemikalier. Undvik kontakt med starka 
oxidanter. 
Farliga sönderdelningsprodukter: Inga vid korrekt användning och lagring. 

 

11. Toxikologisk information 

Inga experimentella data rörande produkten. 
Giftighet hos komponenter: 

Namn CAS nr. Oral LD50 Inandning CL50 Hud LD50 

Fettalkohol 
etoxilat 

68131-39-5b Ratio 200-2000 
mg/kg 

  

 

 

12. Ekologisk information 

Inga experimentella data rörande produkten. 
Ekotoxicitet: Häll inte ut på marken i floder eller i vattendrag. Vid införande av låga koncentrationer 
förväntas inga variationer i funktionen hos det aktiva slam som finns i det biologiskt anpassade 
reningsverket.  
Fettalkohol Etoxilat finns i beredningen. 
Ryggradslösa vattendjur: EC50, 48 h, 10 - 100 mg / l, Daphnia magna 
Analogi: utvärdering från liknande kemikalier. 
Vattenväxter: EC50, 72 h, 10 - 100 mg / l, Scenedesmus subspicatus 
Analogi: utvärdering från liknande kemikalier. 
Biologisk nedbrytbarhet: Tensiderna i denna produkt är biologiskt nedbrytbara i enlighet med de 
krav och direktiv som återfinns i EU 73/404/EEG och 73/405/ECC och senare ändringar. 

 

13. Avfallshantering 

Produkt: Avfallshantering enligt gällande föreskrifter. Klassificering som avfall, EWC-kod: 20.01.29 * 
Förorenad förpackning: Avfallshantera enligt gällande lagstiftning. Klassificering av förorenade 
förpackningar som avfall LER-kod: *. 15.01.10  
Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten. 
Andra indikationer: ytterst ansvarig för korrekt klassificering är skaparen av avfallet. 
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14. Transportinformation 

Vägtransport : Vara som inte klassificeras som farligt enligt gällande transportreglering. 

 

15. Information om föreskrifter 

Farliga ingredienser för märkning av fettalkohol etoxilat  
Symbol: Xn (hälsoskadlig). 

 
Riskfraser: R22 Farligt vid förtäring. R41 Risk för allvarliga ögonskador. 
Skyddsfraser: S2 Förvaras oåtkomligt för barn. 
S13 Förvaras åtskilt från livsmedel, drycker och foder. 
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare 
S39 Använd skyddsglasögon / ansiktsskydd 
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 
Andra obligatoriska märkningar: Undvik förtäring. Innehåller fettalkohol etoxilat. 
Innehåll enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt-och rengöringsmedel: 
Innehåller bland andra ingredienser: Mer än 30% nonjoniska tensider, parfym. 

 

16. Övrig information 

Förordning för rengöringsmedel: Tillämpligt 
Tillverkad i C.E. 
Detta datablad har sammanställts baserat på vår erfarenhet, ges i god tro, men ingen garanti 
för någon specifik produkt och skapar inte avtalsenliga skyldigheter eller juridisk giltighet. Det är ditt 
ansvar att se till att det är relevant och att informationen är fullständig för dess specifika 
användning. 

 


