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1. Produkt och företag 
Namn:  Malous glasrent  
Användningsområde: koncentrat för rengöring av glas 
 
Importör: 
Malous Cleaning Products 
Instrumentvägen 25                                         
126 53 Hägersten 
Email: info@malous.se 
Tel: 08-86 18 17 
VID OLYCKA RING 112 
 

2. Identifiering av faror 
2.1 Klassificering av produkten:  
EU regler : 67/548/CE och1999/45/CE.  
Klassificering av produkten har skett genom 363/1995 (67/548/CE) och 255/2003 (1999/45/CE), (CE) 
nr.1907/2006 (REACH) 1802/2008. 
 
F: R11 - Lättantändligt 
Xi: R36 – Irritierar ögonen 
R67 – Inandning av dess ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 
Klassificering regel nr. 1272/2008 (CLP): 
Klassificering av produkten har även skett med regel nr. 1272/2008 (CLP): 
Risk för allvarliga ögonskador: kategori 1 
Hudirritation: kategori 2 
  
2.2 Etikett: regel nr. 1272/2008 (CLP): 

Fara:  
Risk för allvarliga ögonskador: kategori 1 
Hudirritation: kategori 2  
Råd: 
P101: Behöver du fråga läkare om råd ha etiketten tillgänglig. 
P102: Förvaras utom räckhåll för barn  
P103: Läs etiketten innan användning  
P280: Använd skydds- handskar, kläder, -glasögon och skyddsmask. 
P303+P361 –P353: VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta omedelbart av kontaminerade kläder. Skölj och 
tvätta med mycket tvål och vatten.  
P304+P340 VID INHALATION: Den drabbade ska föras ut i friska luften och i en bekväm position som 
underlättar andning.  
P305+P351+P338: VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten under flera minuter. Ta av linser 
om ni bär sådana och om det går utan problem. Fortsätt skölja.  
P501: Förstör innehållet/behållaren enligt gällande lagstiftning för avfallshantering. 
 
Ytterligare information:   Inte relevant    

mailto:info@malous.se
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Ämnen som bidrar till klassificeringen:   
Propan-2-ol; Alkohol, C9-11, etoxylerad; 1-metoxi-2-propanol  
 
2.4 Annan fara: 
Blandningen uppfyller inte PBT eller vPvB-kriterierna 

 

3. Innehåll/komposition 
3.1 Kemisk beskrivning:  Vattenlöslig ytaktiv komponent   
Komponenter:  
I enlighet CE 1907 / 2006 (punkt 3), visas dessa produktegenskaper: 
 

Identifiering  Kemiskt namn / Klassificering   Concentration  

CAS: 68439  -
46-3  
CE: 

 N
o aplicable Index: 

No aplicable  
REACH: No 
aplicable  

 Ferrakoholl, C9-11, etoxilat  Autoclasificada  
  

50 - <75 %  
   

Direktiv 
67/548/CE  

Xi: R41; Xn: R22    
  

Reglerad 
1272/2008  

Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Fara   

  
CAS: 79-33-4    
CE:  201-196-2  
Index: No aplicable  
REACH: 01-2119474164-39-XXXX  

 Acido L-(+)-lactico  Autoclasificada  
  

20 - <30 %  
   

Direktiv 
67/548/CE  

Xi: R38, R41   
  

Reglerad 
1272/2008  

Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Fara   
  

CAS: 107-98-2    
CE:  203-539-1  
Index: 603-064-00-
3  
REACH: 01-2119457435-35-XXXX  

 1-metoxi-2-propanol  ATP ATP01  
  

1 - <5 %  
   

Direktiv 
67/548/CE  

R10; R67     

Reglerad 
1272/2008  

Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 -Var 
uppmärksam 

  
 
För mer information om risk för dessa ämnen hänvisas du till avsnitt 8, 11, 12 och 16. 
 
 

4. Första hjälpen 
 
4.1 Beskrivning av första hjälpen: 
Symptom på grund av förgiftning kan uppträda efter exponering. Vid minsta osäkerhet efter en 
direktexponering av dessa kemiska innehåll eller ihållande obehag kontakta läkare  
Vid inhalering: Produkten presenteras i vattenlösliga engångspåsar, så någon inhalering sker 
förmodligen inte. Om det ändå sker se till att personen i fråga lämnar lokalen får andas frisk luft och 
vilar.  Vid ihållande besvär kontakta läkare. 
Vid hudkontakt: Ta av kläder och skor som har kontaminerats, skölj hud med kallt vatten och en 
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neutral tvål.  Är det allvarligt, kontakta genast läkare.  
Om produkten ger brännsår eller fryser huden, ta inte av kläder då detta kan förvärra situationen. Vid 
blåsor ska dessa aldrig spricka då detta ökar risken för infektion. 
Vid ögonkontakt: Skölj ögonen med mycket rums tempererade vatten under minst 15 minuter. 
Undvik att personen i fråga kliar sig i ögonen eller stänger ögonen. Om han/hon använder linser tas 
dessa ur ögonen om de inte ”klistrats fast” har de det kan mer skada ske. Efter sköljning av ögon bör 
läkare uppsökas så snart som möjligt med denna produkts datablad.  
Vid förtäring: Framkalla inte kräkningar. Händer det spontant luta huvudet framåt så att det inte 
andas in. Se till att den drabbade vilar. Skölj mun och hals då de kan ha påverkats vid förtäringen. 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda. 
Se akuta symptom i avsnitt 11. Det finns inte fördröjda symptom eller fördröjda effekter hos denna 
produkt. 
4.3 Omedelbar medicinsk eller särskild behandling: 
Vid händelse av förgiftning kontakta sjukhusakuten eller läkare. 
 

5. Åtgärder vid brand 
5.1 Brandsläckningsmedel 
Produkten är inte brandfarlig om det förvaras under normala lagerförhållanden, hantering och 
användning men innehåller lättantändliga ämnen. 
Om brand ändå uppstår använd pulversläckare. Vatten rekommenderas inte som släckningsmedel. 
5.2 Särskilda faror hos ämnet eller blandningen: 
Som följd av förbränning eller termisk nedbrytning kan en biprodukt skapas som kan vara mycket 
giftig och därmed en stor hälsorisk. 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Beroende på omfattningen av branden kan det vara nödvändigt att använda fullt mundering: 
skyddskläder och andningsapparater. Ett minimum av katastrofberedskap, dvs. brandfiltar, bärbara 
första hjälpen-kit, etc.  i enlighet med RD486 / 1997 och senare ändringar. 
Tillägg:  
Agera i enlighet med krisplan och informationsblad om åtgärder vid olyckor och andra nödsituationer. 
Avlägsna alla antändningskällor.  
I händelse av brand, kyl förvaringsbehållare som är känsliga för brand, explosion eller en explosion 
som en följd av höga temperaturer. Undvik spill av de produkter som används i släckningsarbetet för 
att skydda vattenmiljön. 
 
 

6. Åtgärder som skall vidtas vid oavsiktliga utsläpp 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: 
Med tanke på formatet av produkten i vattenlösliga engångspåsar, är risken minimal för läckage, men 
om olyckan ändå är framme, isolera läckaget så länge det inte medför en extra risk för den person 
som utför isoleringen. Vid risk för kontakt med utspilld produkt använd skyddsutrustning (se avsnitt 
8). Undvik bildning av brännbara ång-luft blandningar genom ventilering. Avlägsna alla 
antändningskällor. Undvika att trampa på utspilld produkt, den är mycket hal.  
6.2 Miljöskyddsåtgärder: 
Inte klassificerad som farlig för miljön. Håll produkten borta från avlopp, yt- och grundvatten. 
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6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring: 
Rekommenderas: Absorbera spill med sand och flytta till säker plats. Använd inte sågspån eller annat 
brännbart absorptionsmedel. Se även avsnitt 13. 
6.4 Hänvisningar till andra avsnitt: 
Se avsnitt 8 och 13. 
 
 

7. Hantering och lagring 
7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering: 
A. Allmänna försiktighetsåtgärder 
Följ lagen om förebyggande av yrkesskador. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Full kontroll på spill 
och rester, förstör dessa med säker metod (avsnitt 6). Undvik läckage från behållare. Upprätthåll 
ordning och rent där farliga produkter används. 
B. Tekniska rekommendationer för förebyggande av bränder och explosioner. 
Förhindra avdunstning av produkten då den innehåller lättantändliga ämnen som kan bilda ånga och 
luft som är brandfarliga närheten av antändningskällor. Kontrollera antändningskällor 
(mobiltelefoner, gnistor, etc.) och överföring till andra behållare ska ske långsamt för att undvika 
uppkomsten av statisk elektricitet. Undvik stänk och spray. Se avsnitt 10 om villkor och material som 
bör undvikas. 
C. Tekniska rekommendationer för att förhindra ergonomiska och toxikologiska risker. 
För kontroll av exponering se avsnitt 8. Ät inte, drick inte och rök inte i arbetsområdet. Tvätta 
händerna efter varje användning och ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan man går in i 
t.ex. ett lunchrum. 
D. Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker. 
Det rekommenderas att ha absorberande material i närheten av produkten (se avsnitt 6.3) 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: 
A. Tekniska åtgärder för lagring  
ITC (R.D.379/2001): MIE-APQ-1 
Klassificering: B1 
Min temperatur: 5 grader Celsius 
Max temperatur: 35 grader Celsius 
Max tid: 18 månader 
B. Generella villkor för lagringsförhållanden. 
   Undvik värmekällor, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel. 
7.3 Användningsområde: 
Rengöringsmedel för glasytor i vattenlösliga engångspåsar. Att användas professionellt eller i 
hemmet. Förutom redan specificerade uppgifter är det inte nödvändigt att göra någon särskild 
rekommendation när det gäller användning av denna produkt. 
 

8. Begränsning av exponering / personligt skydd 
8.1 Kontrollparametrar: 
Ämnen vars hygieniska gränsvärden måste övervakas på arbetsplatsen (INSHT 2014): 
 Identifikation  Exponeringsgräns  
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1-metoxi-2-propanol  
CAS: 107-98-2  
CE: 203-539-1  

 VLA-ED  100 ppm  375 mg/m³  
VLA-EC  150 ppm  568 mg/m³  
År 2014  

DNEL (arbetare): 
 
 

     Korta exponering   Lång exponering   

 Identificationn  
  Sistématiskt   Localt  Sistématiskt  Localt  

Acid L-(+)-mjölksyra 
CAS: 79-33-4  
CE: 201-196-2  

 Oral  Ej relevant Ej relevant  Ej relevant  Ej relevant  
Derma Ej relevant  Ej relevant  Ej relevant  Ej relevant  
Inhalation  Ej relevant  592 mg/m³  Ej relevant  Ej relevant  

1-metoxi-2-propanol  
CAS: 107-98-2  
CE: 203-539-1  

 Oral  Ej relevant  Ej relevant  Ej relevant  Ej relevant  
Derma  Ej relevant  Ej relevant  50,6 mg/kg  Ej relevant  
Inhalation  Ej relevant 553,5 mg/m³  369 mg/m³  Ej relevant  

DNEL (Población):   
 

     Kort exponering   Lång exponering   

 Identifikation  
  Sistemisk  Localt  Sistemisk Localt  

Acid L-(+)-mjölksyra 
CAS: 79-33-4  
CE: 201-196-2  

 Oral  35,4 mg/kg  Ej relevant  Ej relevant  Ej relevant  
Derma Ej relevant  Ej relevant  Ej relevant  Ej relevant  
Inhalation  Ej relevant  296 mg/m³  Ej relevant Ej relevant  

1-metoxi-2-propanol  
CAS: 107-98-2  
CE: 203-539-1  

 Oral  Ej relevant  Ej relevant  3,3 mg/kg  Ej relevant  
Derma Ej relevant  Ej relevant  18,1 mg/kg  Ej relevant  
Inhalation  Ej relevant  Ej relevant  43,9 mg/m³  Ej relevant  

   PNEC:  

 

     

 Identifikation        

Acid -(+)-mjölksyra 
CAS: 79-33-4  
CE: 201-196-2  
  

 STP  10 mg/L  Färskvatten  1,3 mg/L  
golv Ej relevant  Saltvatten  Ej relevant  
Intermitent Ej relevant  Sediment (sötvatten)  Ej relevant  
Oral  Ej relevant  Sediment (saltvatten)  Ej relevant  

1-metoxi-2-propanol  
CAS: 107-98-2  
CE: 203-539-1  
  

 STP  100 mg/L  färskvatten  10 mg/L  
Suelo  5,49 mg/kg  saltvatten  1 mg/L  
Intermitent 100 mg/L  Sediment (sötvatten) 52,3 mg/kg  
Oral  Ej relevant Sediment (saltvatten) 5,2 mg/kg  

 

8.2 Begränsning av exponering: 
A. Allmänna åtgärder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen: 
Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas användning av skyddsutrustning med märket  
" CE " enligt RD1407 / 1992 och senare ändringar. För mer information om skyddsutrustning 
(lagring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass, ...) samråd med informationsblad 
som tillhandahålls av tillverkaren av skyddsutrustning. 
Instruktionerna i det här avsnittet hänvisar till ren produkt. Skyddsåtgärder för den utspädda 
produkten kan variera beroende på graden av utspädning, användning, användningssätt, etc. 
För att bedöma behov av installation av dusch och/eller ögontvätt i lagerutrymmet kommer 
föreskrifterna om lagring av kemiska produkter som är tillämpliga i varje enskilt fall att följas. 
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För ytterligare information, se avsnitten 7.1 och 7.2. 
Alla information här är en rekommendation varför det är nödvändigt att konkretisera detta 
med tjänsten: Förebyggande av Arbetsskador om man inte känner till de övriga åtgärder som 
företaget möjligen har. 
B. Andningsskydd. 
I den händelse det bildas dimma eller de hygieniska gränsvärdena överskrids, ska skyddsutrustning 
användas (se avsnitt 8.1). 
C. Handskydd    

Pictograma PRL  EPI  Merkerad  Normer CEN  Observation 
  

  

Skyddshanska för kemikal   
  

  

EN 374-1:2003  
EN 374-3:2003/AC:2006  
EN 420:2003+A1:2009  

Byte av skyddshanska om defect   

   
D. Ögon- och ansiktsskydd    

Piktogram PRL  EPI  Markerad Normer CEN  Observation 
  Ögon- och ansiktsskydd  

  

  

EN 166:2001  
EN 172:1994/A1:2000  

EN 172:1994/A2:2001 EN 
165:2005   

Daglig rengöring och desinficering med jämna mellanrum 
enligt tillverkarens anvisningar. de 
Rekommenderad användning vid risk för stänk. 

   
 
E. Kroppsskydd    

Piktogram PRL  EPI  Markerad  Normer CEN  Observation  

   
  

arbetskläder  
  

  

EN 340:2003  Exklusiv användning på jobbet..  

   
  

Arbetsskor med bra undersulan   
  

  

EN ISO 20347:2004/A1:2007 EN 
ISO 20344:2011  

inga 

  

  F. Ytterligare akuta åtgärder    
Nödåtgärd  Normer Nödåtgärd  Normer 

 
Nöddusch 

ANSI Z358-1 ISO 
3864-1:2002  

 
ögondusch 

DIN 12 899 ISO 
3864-1:2002  

 
Begränsning av miljöexponering: 
Enligt EU: s lagstiftning i miljöskydd rekommenderas att undvika spill av både produkten och dess 
förpackning för miljön. För ytterligare information, se avsnitt 7.1.D   
Flyktiga organiska föreningar:    
Enligt RD117 / 2003 och senare ändringar (direktiv 1999/13 / EG) har denna produkt följande 
egenskaper: C.O.V. (tillförsel): 39,06 vikt%   
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Koncentration C.O.V. vid 20 ° C: 359,33 kg / m3 (359,33 g / I) 
Genomsnittligt antal kolatomer: 3,08 
Genomsnittlig molekylvikt: 62,44 g / mol 
 

9. Fysiska och kemiska egenskaper 
9.1 Information om fysikaliska och kemiska egenskaper: 
För fullständig information se tekniskt produktblad. 
Utseende: 
Fysiskt tillstånd vid 20 ° C: Vätska 
Utseende: Flytande  
Färg: Blå  
Lukt: Aromatisk  
Flyktighet: 
Kokpunkt vid atmosfärstryck: 110 ° C 
Ångtryck vid 20 ° C: 3696 Pa 
Ångtryck vid 50 ° C: 18.718 Pa (19 kPa)  
Avdunstningshastighet vid 20 ° C: Inte relevant * 
Produktens karaktär: 
Densitet vid 20 ° C: 900-940 kg / m 3 
Relativ densitet vid 20 ° C: 0,9-0,94  
Dynamisk viskositet vid 20 ° C: Icke tillämpligt *  
Kinematisk viskositet vid 20 ° C: Ej relevant * 
Kinematisk viskositet vid 40 ° C: Icke-tillämpliga * 
Koncentration: Icke-tillämpliga *  
pH: 7-8 
Ångdensitet vid 20 ° C: Icke-tillämpliga * 
Fördelningskoefficienten n-oktanol / vatten vid 20 ° C: Ej relevant * 
Löslighet i vatten vid 20 ° C: Ej relevant *  
Löslighet: Ej tillämplig * 
Sönderdelningstemperatur: Ej tillämplig * 
Brandfarlighet: 
Flampunkt:  Lättantändlig (<23 ºC) 
Självantändningstemperatur: 270 ºC  
Undre antändningsgräns: Ej tillämpligt * 
Övre antändningsgräns: Ej tillämplig * 
9.2 Ytterligare information: 
Ytspänning vid 20 ° C: Ej relevant * 
Brytningsindex: Ej relevant * 
* Inte relevant på grund av produktens art. 
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10. Stabilitet och reaktionsförmåga 
 
   10.1 Reaktivitet: 
     Inga farliga reaktioner förväntas om tekniska instruktioner lagring av kemikalier uppfylls. Se     
avsnitt 7. 
   10.2 Kemisk stabilitet: 
     Kemiskt stabil under de betingelser som anges lagring, hantering och användning. 
   10.3 Risken för farliga reaktioner: 
     Under de betingelser inga farliga reaktioner som kan ge ett tryck eller höga temperaturer förväntas. 
   10.4 Förhållanden som ska undvikas: 
   Tillämplig för hantering och förvaring vid rumstemperatur: 

Chock och friktion   Luft kontakt   uppvärmning Ljus och sol   fukkt  

  10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: 
    Se avsnitt 10.3, 10.4 och 10.5 för att ta reda på specifika nedbrytningsprodukter. Beroende på 
nedbrytningsförhållandena, som en följd av det kan frigöras komplexa blandningar av kemikalier: 
koldioxid (CO2), kolmonoxid och andra organiska föreningar.    

Ej tillämplig   Ej tillämplig   Precaution  Undvik  direct  sol ljus   Aldrig mer n  50% R.H  

10.5 Oförenliga material  :          

Acid   vatten  Oxiderande ämnen  Bränbart material  annat  

Ej tillämplig   Ej tillämplig  Undvik direct inverkan  Undvik direct inverkan   Ej tillämpligt   

 

11. Toxikologisk information 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna: 
   Det finns inga experimentdata om själva produkten avseende de toxikologiska egenskaperna. När 
du utför risk klassificering på frätande eller irriterande effekter togs hänsyn till rekommendationerna i 
punkt 3.2.5 i bilaga VI till RD363/1995 (direktiv 67/548/EG) i punkterna b) c) i punkt 3 i artikel 6 i 
RD255/2003 (direktiv 1999/45/EG) och punkt 3.2.3.3.5. Bilaga I till CLP-förordningen. 
  Den innehåller glykoler, eventuell farlig för hälsoeffekter, så det rekommenderas inte inandning av 
ångor håller 
   Farliga effekter för hälsan: 
  Vid upprepad exponering, långvarig eller vid koncentrationer högre än de som fastställts av 
hygieniska gränsvärdet skadliga hälsoeffekter kan uppstå beroende på exponeringsvägen: 
   A. Förtäring (akut risk): 
  Mot bakgrund av de tillgängliga data klassificeringskriterierna inte är uppfyllda, dock har klassificerat 
som farliga ämnen på förtäring. För mer information se avsnitt 3. 
B- Inandning (akut risk): 
Mot bakgrund av de tillgängliga data klassificeringskriterierna inte uppfylls, inte presentera 
klassificeras som farligt vid inandning ämnen. För mer information se avsnitt 3. 
C- Kontakt med hud och ögon: 
  Den producerar betydande ögonskada efter kontakt. 
D CMR-verkningar (kancerframkallande, mutagena eller reproduktions): 
Mot bakgrund av de tillgängliga data klassificeringskriterierna inte uppfylls, inte presentera 
klassificeras som farliga ämnen för de syften som beskrivs. För mer information se avsnitt 3. 
E- Sensibiliserande effekter: 
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Mot bakgrund av de tillgängliga data klassificeringskriterierna inte uppfylls, som inte klassificeras som 
farligt presentera med sensibiliserande effekter utanför de gränser som anges i bilaga I punkt 3.2 i 
förordning (EG) 453/2010 ämnen. För mer information, se avsnitt 2, 3 och 15. 
F- specifik organtoxicitet (STOT) enda Utställning: 
Mot bakgrund av tillgängliga data, klassificeringskriterierna inte är uppfyllda, har dock klassas som 
farligt vid inandning ämnen. För mer information se avsnitt 3. 
G- toxicitet specifika målorgan (STOT) Upprepad Utställning: 
Mot bakgrund av de tillgängliga data klassificeringskriterierna inte uppfylls, inte presentera 
klassificeras som farligt för denna effekt ämnen. För mer information se avsnitt 3. 
H- Fara vid aspiration: 
Mot bakgrund av de tillgängliga data klassificeringskriterierna inte uppfylls, inte presentera 
klassificeras som farligt för denna effekt ämnen. För mer information se avsnitt 3. 
  Ytterligare information: 
  Inte relevant 
   Specifika toxikologiska ämnen: 
 

   

    

    

    
    

   

  

Identifikation Akut toxicitet Generalt   
Alcohol, C9-11, etoxilado  
CAS: 68439-46-3  
CE: No aplicable  

DL50 oral  1200 mg/kg  Råta  
DL50 Dermal 2000-5000 mg/Kg  Råta  
CL50 inhalation  No relevante  

  
Acido L-(+)-lactico  
CAS: 79-33-4  
CE: 201-196-2  

DL50 oral  3730 mg/kg  Råta 
DL50 Dermal No relevante  

  
CL50 inhalation 7.94 mg/L (4 h)  Råta 

 
 
 
 
 

Identifikation 
  Akut toxicitet  Generalt   

  

  
  

1-metoxi 2-
propanol CAS: 79-
33-4  
  
CE: 201-196-2  

DL50 dermal 6100 mg/kg  Råta  

 

12. Ekologisk information 
  Tabellerna ej utbytta !  / Anna 
Det finns inga experimentdata om själva blandningen om ekotoxikologiska egenskaper    
  12.1 Toxitet    
 Identifikation   Akut toxicitet  Genus Art 

Alkohol, C9-11, 
etoxylerad  
CAS: 68439-46-3  
CE: Ej tillämpligt  

 CL50  11-23.7 mg/L (96 h)  
  Pez  

CE50  9-13.4 mg/L (48 h)  Dafnia  Kräftdjur 
CE50  47 mg/L (72 h)  

  Alga  
Acid L-(+)-mjölksyra  
CAS: 79-33-4  

 CL50  320 mg/L (96 h)  Fisk Brachydanio rerio  Pez  
CE50  240 mg/L (48 h)  Daphnia magna  Kräftdjur 
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CE: 201-196-2  CE50  3500 mg/L   Selenastrum capricornutum  Alga  
1-metoxi-2-propanol  
CAS: 107-98-2  
CE: 203-539-1  

 CL50  4600 mg/L (96 h)   Fisk Leuciscus idus  Pez  
CE50  500 mg/L (48 h)  Daphnia magna  Kräftdjur  
CE50  1000 mg/L (7 d)  Under Pseudokirchnerella sub  Alga  

  12.2 Uthållighet och nedbrytbarhet:      
 Identifikation Nedbrytbarthet   Bionedbrytbarhet  

1-metoxi-2-propanol  
CAS: 107-98-2  
CE: 203-539-1  

 DBO5  Ej relevant  koncentration  100 mg/L  

DQO  Ej relevant  Perioden   28 días  

DBO5/DQO  Ej relevant  % Biologiskt   90 %  

  12.3 Bioackumuleringspotential:       
Identifikation  Bioackumulationspotential 

1-metoxi-2-propanol                /                Alkohol, C9-11, etoxilado  
CAS: 107-98-2                     /                 68439-46-3  
CE: 203-539-1                     /                 ej tillämplig  

BCF  <100         /       <12.7  
Log POW  0.37          /       2.91-3.99  
Potential  Mycket låg     /       låg  

  12.4 Rörligheten i jord:   ej fastställt    

  12.5 resultat av  PBT och vPvB: Ej tillämplig    
  12.6 Andra effekter negativa: Ej beskrivna 

 

13. Avfallshantering 
13.1 Metoder för avfallshantering: 
          Kod Beskrivning Typ av avfall (direktiv 2008/98/EG) 
          20 01 29 * Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen farligt 
   Avfallshantering (omhändertagande och återvinning): 
  Konsultera en licensierad återvinning av avfall och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och 
 bilaga 2 (direktiv 2008/98/EG, lag 22/2011). Enligt koder 15 01 (2000/532/EG) i fråga om  
paketet har varit i direktkontakt med produkten kommer att förvaltas på samma sätt som själva 
produkten, annars kommer det att hanteras som farligt avfall. Ansvarsfrihet för strömmar motverkas. 
Se avsnitt 6.2. 
  Lagstiftning om avfallshantering: 
    I enlighet med bilaga II i förordning (EG) nº1907 / 2006 (REACH) gemenskap eller statliga 
bestämmelser om avfallshantering samlas. 
  - Gemenskapsrätten: direktiv 2008/98 / EG, 2000/532 / EG: Kommissionens beslut av den 3 maj 
2000. - Nationell lagstiftning: Lag 22/2011 
 
 
 
 

14. Transportinformation 
14.1 Denna produkt är inte reglerat för transport (ADR / RID, IMDG, IATA) 
 

15. Information om föreskrifter 
15.1 Föreskrifter och säkerhetslagstiftning, lagstiftning om ämnet eller blandningen: 
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  En kandidat för godkännande i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH): Inte relevant 
förordning (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet: Ej relevant 
  Verksamma ämnen som inte har godkänts i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 
528/2012: Ej relevant förordning (EG) 649/2012 om export och import av farliga kemikalier: 
Ej tillämpligt 
Förordning (EG) nº648 / 2004 om tvätt- och rengöringsmedel: 
  Enligt denna förordning produkten uppfyller följande: 
  Tensiderna i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning 
(EG) nº648 / 2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Bevisen stöder detta påstående är 
tillgänglig för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och kommer att visas under 
direkt förfrågan, eller på begäran av en tvättmedelstillverkare. 
  Märkning avseende innehållet: 
Komponent Koncentration intervall 
Nonjonisk Över 30% Mellan 15-30% mjölksyra Parfym Mindre än 5% 
Märkning enligt hälso tekniska föreskrifter (RD770 / 1999): 
Förvaras utom räckhåll för barn. Svälj inte. I händelse av olycka samråda med Medical 
Toxicology information, ring 91 562 04 20. 
Utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (bilaga 
XVII till förordning REACH): 
   Ej tillämpligt Särskilda bestämmelser för att skydda personer eller miljön: det 
rekommenderas att använda den information som samlats i detta säkerhetsdatabladet som 
insatsvaror i en riskutvärdering av lokala förhållanden för att fastställa de åtgärder som krävs 
riskförebyggande åtgärder för hantering, användning, lagring och bortskaffande av denna 
produkt. 
   Övrig: 
- Förordning (EG) nr 1272/2008 Europaparlamentets och rådets av den 16 december 2008 
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och 
upphävande av direktiven 67/548 / EEG och 1999-1945 / EG och förordning (EG) nr 
1907/2006 ska ändras 
- Förordning (EG) nr 1223/2009 av Europaparlamentets och rådets av den 30 november 2009 
om kosmetiska produkter. 
- Förordning (EG) nr 648/2004 av Europaparlamentets och rådets av den 31 mars 2004 om 
tvätt- och rengöringsmedel och efterföljande ändringar 
- Förordning (EG) nr 551/2009 av kommissionen den 25 juni 2009 genom förordning (EG) nr 
648/2004 av Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel, 
ändras i syfte att anpassa sina Bilagorna V och VI (undantag avseende tensider) - Förordning 
(EG) nr 907/2006, av den 20 juni 2006 genom förordning (EG) nr 648/2004 
Europaparlamentets och rådets om tvätt- och rengöringsmedel, i syfte att anpassa bilagorna 
III och VII 
- Kungligt dekret 770/1999 av den 7 maj, om de tekniska hälsoföreskrifter för tillverkning, 
distribution och försäljning av rengöringsmedel och rengöringsmedel är godkänd. 
 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: 
  Leverantören har inte genomfört utvärderingen av kemikaliesäkerhet.  

 

16. Övrig information 
R10: Brandfarligt 
R22: Farligt vid förtäring 
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R38: Irriterar huden 
R41: Risk för allvarlig skada 
R67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 
  Förordning nº1272 / 2008 (CLP): 
  Acute Tox. 4: H302 - Skadligt vid förtäring 
Eye Dam. 1: H318 - Orsakar allvarliga ögonskador 
Flam. Liq. 3: H226 - Brandfarlig vätska och ånga 
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterar huden 
STOT SE 3: H336 - Kan orsaka dåsighet, yrsel о 
   Råd om utbildning: 
  Minimal utbildning rekommenderas för att förebygga yrkesrisker för personal som kommer att 
hantera den här produkten, för att underlätta förståelsen och tolkningen av detta säkerhetsdatablad 
och produktmärkning. Huvudsakliga bibliografiska källor: 
  http://esis.jrc.ec.europa.eu http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
Säkerhetsdatablad från leverantörer av råvaror / formulerade material 
  Förkortningar och akronymer: 
  - ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 
-IMDG: Internationella sjöfarts farligt gods kod 
-IATA: International Air Transport Association 
-OACI: International Civil Aviation Organization 
-DQO: Chemical Oxygen Demand 
-DBO5: Biologisk syreförbrukning efter 5 dagar 
-BCF: Biokoncentrationsfaktor 
-DL50: Lethal dos 50 
-CL50: Dödlig koncentration 50 
-EC50: Effektiv koncentration 50 
log POW: fördelningskoefficienten oktanol-vatten log 
-Koc: Fördelningskoefficient organiskt kol 
Tilldelning av miljömärket,: 
Produkt som lämpar sig enligt beslut 2011/383 / EU-kommissionen 28 juni, 2011 för att bevilja EU: s 
miljömärke (antal sökt), i märket skall innehålla följande: 
• "Det behövs bara en liten mängd av produkten jämfört med normala produkter." 
• "Rätt dosering sparar pengar och minimerar miljöpåverkan" eller liknande fras. 
• "Blanda inte olika rengöringsmedel." 
• Box valfri text med orden: 
                                  "Förekomsten minskas vattenlevande organismer. 
                                    Mindre användning av farliga ämnen. 
                                    Minskning avfallsbehållare. 
Tydliga användarinstruktioner. " 
Informationen i detta säkerhetsdatablad har sammanställts i enlighet med bilaga II EG 1907/2006 om 
Reach-förordningen, ändrad genom förordning 453/2010, och RD 255/2003 (direktiv 1999/45 / EG) 
genom förordningen om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och senare 
ändringar (Order PRE / 164/2007) är godkänd och EG-förordning 1272/2008 (CLP) om klassificering, 
märkning och förpackning av farliga ämnen och blandningar, har den tekniska bilagan har uppdaterats 
genom EG-förordning 790/2009 (1: a ATP till CLP-förordningen, som omfattar 30 och 31 ATP i direktiv 
67/548 / EEG ). Också enligt RTS av tvätt- och rengöringsmedel (RD 770/1999 och EG-förordning 
648/2004) 
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