
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget
Utgivningsdatum 11.01.2018

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Klorfix

Artikelnr. TP77005, TP77015

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

SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster,
hantverkare)
PC35 Tvätt– och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter)

Kemikalien kan användas av
allmänheten

Nej

Kemikalien används endast
av allmänheten

Nej

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör
Företagsnamn Tingstad Papper AB

Besöksadress Marieholmsgatan 1-3

Postnr. 415 02

Postort Göteborg

Land Sverige

Telefon +46 31 707 20 00

Webbadress www.tingstad.se

Kontaktperson Maria Syversen

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Telefon: 112
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Beskrivning: Begär räddningstjänst/giftinformation/ambulans

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP / GHS]

Aquatic Chronic 2; H411;

Skin Irrit. 2; H315;

Eye Irrit. 2; H319;

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Signalord Varning

Faroangivelser EUH 031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315 Irriterar huden.

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta
genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P304+P340 VID INANDNING:
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar
andningen. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta
kläder. Skölj huden med vatten / duscha. P264 Tvätta händerna grundligt efter
användning. P405 Förvaras inlåst.

Taktilvarning Ja

Barnskyddande förslutning Nej

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Natriumhypoklorit CAS-nr.: 7681-52-9

EG-nr.: 231-668-3
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr 1B; H314
Acute tox. 3; H335
Aquatic Acute 1; H400

< 5 %

Natriumhydroxid CAS-nr.: 1310-73-2
EG-nr.: 215-185-5

Met. Corr. 1;H314
Skin Corr 1A;H290

< 5 %

Phosphonobutane tricar-
boxylic acid

CAS-nr.: 37971-36-1
EG-nr.: 253-733-5

Met. Corr. 1; H290 < 5 %
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AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Tag genast av nedstänkta kläder.

Inandning Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Om andningen är
oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning. Kontakta omedelbart läkare.

Hudkontakt Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.

Ögonkontakt Spola omedelbart med mycket vatten (tempererat vatten), även under ögonlocken, i
minst 15 minuter. Kontakta omedelbart en ögonläkare. Kontakta ögonklinik om besvär
kvarstår.

Förtäring Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig någonting genom
munnen till en medvetslös person. Framkalla ej kräkning vid förtäring – sök läkarhjälp.
Om en person kräks och ligger på rygg vänd till sidoläge (framstupa sidoläge)

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Särskild första-hjälpen utrust-
ning

Ögonspolflaskor skall finnas på arbetsplatsen.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala

förhållanden och omgivande miljö. Produkten i sig själv
brinner inte.

Olämpliga brandsläckn-
ingsmedel

Undantagen.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsproduk-
ter

Brand kan orsaka utveckling av: klor, Klorvätegas, kloroxider

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Särskild skyddsutrustning för
brandmän

Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som
andningsskydd.Använd lämpligt kroppsskydd (heldräkt).

Andra upplysningar Kyl förslutna behållare utsatta för brand med
vattendimma.Upphettning medför tryckstegring -
sprängningsfara.Förorenat släckvatten skall samlas upp
separat, får ej tillföras avloppet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
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Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning. Använd andningsskydd. Håll folk borta från och på
vindsidan av spill/läckage. Ordna med lämplig ventilation. Spill medför halkrisk. Undvik
kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Undvik

markpenetration. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera
berörda myndigheter. Om materialet kommer i kontakt med marken skall de lokala
myndigheterna informeras.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Sanera Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur,

syrabindare, universalbindare). Förvara i lämpliga och
tillslutna behållare för bortskaffning. Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik kontakt med huden

och ögonen. Säkerställ god ventilation; Nöddusch och
möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Skyddsåtgärder
Råd om allmän arbetshygien Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet

i hanteringsområdet. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Tag genast
av
nedstänkta kläder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras oåtkomligt för barn. Får endast lagras i originalemballaget.

Förhållanden för säker lagring
Krav på lagerlokaler och för-
varingskärl

Förvara på sval, väl ventilerad plats. Förvara i utrymmen med golv motståndskraftiga mot
alkali. Förvaras endast i originalförpackningen. Skydda mot ljus.

Anvisningar angående sam-
lagring

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Får inte lagras tillsammans med syror och
ammoniumsalter.

Ytterligare information om la-
gringsförhållanden

Förvara på väl ventilerad plats. Skydda mot ljus. Lagras på sval plats. Förpackningen får
inte tillslutas lufttätt.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområ-
den

Blek– och desinfektionsmedel.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
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8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar

Ögon- / ansiktsskydd
Lämplig ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon/visir vid risk för stänk av produkten. Detta gäller

även utspädd produkt.

Handskydd
Lämpliga handskar Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.

Handskmaterialet skall vara ogenomträngligt och beständigt mot
produkten/ämnet/blandningen.
Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och
genombrottstid och om särskilda arbetsplatsförhållanden
(mekanisk slitning, kontakttid).
Skyddshandskar ska bytas vid första tecken på slitage.

Andningsskydd
Rekommenderad typ av
utrustning

Använd andningsskydd med lämpligt filter om ångor eller aerosol frigörs.
Rekommenderad filtertyp:
Kombinationsfilter:B-P2
Kombinationsfilter:B-P3
Vid låga ångkoncentrationer: EN 136. Vid högre koncentrationer:.
EN 137

Hygien / miljö
Särskilda hygieniska åt-
gärder

Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt med produkten.

Begränsning av miljöexponeringen
Begränsning av miljöex-
poneringen

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Undvik markpenetration. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp
informera berörda myndigheter. Om materialet kommer i kontakt med marken skall de
lokala myndigheterna informeras.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Flytande vid rumstemperatur.

Färg Gul-grön, genomsynlig

Lukt Klor
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pH Status: vid leverans
Värde: 11 – 12

Relativ densitet Värde: ~ 1,2 g/cm3

Löslighet i vatten Lättlöslig

Sönderfallstemperatur Metod: För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte.

9.2 Övriga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Sönderdelas vid upphettning.

Sönderdelas vid exponering för ljus.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Produkten får ej blandas med andra rengöringsmedel eller syror.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Syror, ammoniumföreningar, Ättiksyraanhydrid, Organiska material, Väteperoxid,

metallsalter, Koppar, Nickel, Järn.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningspro-
dukter

Klorvätegas, klor, kloroxider

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara
Hudkontakt Irriterar huden.

Ögonkontakt Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sensibilisering Produkten innehåller inga sensibiliserande ämnen.

Cancerogenicitet Förväntas ej vara cancerframkallande.

Reproduktionsstörningar Förväntas ej vara skadligt för reproduktionen

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
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Ekotoxicitet Förhöjt pH-värde ger skadlig effekt på vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Beskrivning av persistens
och nedbrytbarhet

Produkten kan brytas ned abiotiskt, t.ex. genom kemiska eller fotolytiska processer.
Sönderdelas vid hydrolys. Halveringstiden i sötvatten <1 dag

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder
för avfallshantering

Produkten är klassad som farligt avfall enligt
avfallsförordningen (2011:927). Rådfråga lokala myndigheter
vid hantering av avfall. Förhindra utsläpp i avloppet.

Andra upplysningar Ingen avfallskod enligt den Europeiska Avfallskatalogen
(EWC) kan tilldelas denna produkt då den tilltänkta
användningen bestämmer tilldelningen. Avfallskoden fastställs i samråd med den
regionala avfallsmottagaren.

AVSNITT 14: Transportinformation
Farligt gods Ja

14.1. UN-nummer
ADR / RID / ADN 1791

IMDG 1791

ICAO / IATA 1791

14.2 Officiell transportbenämning
Officiell transportbenämning,
engelska ADR/RID/ADN

HYPOCHLORITE SOLUTION

ADR / RID / ADN HYPOKLORITLÖSNING

IMDG HYPOCHLORITE SOLUTION

ICAO / IATA HYPOCHLORITE SOLUTION

14.3 Faroklass för transport
ADR / RID / ADN 8

Klassificeringskod ADR/RID/
ADN

C9
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IMDG 8

ICAO / IATA 8

14.4 Förpackningsgrupp
ADR / RID / ADN III

IMDG III

ICAO / IATA III

14.5 Miljöfaror
IMDG Vattenförorenande Ja

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden
Produktnamn HYPOCHLORITE SOLUTION

Annan relevant information.
ADR / RID / ADN
Faromärkning

8

IMDG Faromärkning 8

ICAO /IATA Faromärkning 8

ADR / RID - övrig information
Tunnelrestriktionskod E

Begränsad mängd När produkten transporteras 2 x 5 liter i en sammansatt förpackning utgör försändelsen
begränsad mängd (LQ).

Transportkategori 3

Faronr. 80

RID Annan relevant informa-
tion

80

IMDG / ICAO / IATA Övrig information
EmS F-A, S-B

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhets-
bedömning har utförts

Nej
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AVSNITT 16: Övrig information
Leverantörens anmärkningar Endast för yrkesmässigt bruk. OBS! Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före

användning. Informationen som anges beskriver endast produkterna med hänsyn till
säkerhetsåtgärder och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation samt är inte
ett kontraktsenligt rättsförhållande. Informationen i säkerhetsdatabladet hänför sig endast
till det angivna materialet och gäller inte för material använt i kombination med något
annat material eller process
om inte angivet i texten.

Lista över relevanta Faroan-
givelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP / GHS]

Aquatic Chronic 2; H411;
Skin Irrit. 2; H315;
Eye Irrit. 2; H319;
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