
Utfärdat:  1998-12-21  Internt Nr: 101  

 

Godkänt att användas    Godkänt endast för lab.bruk 

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET     

Handelsnamn : Desoren    

Kemiskt namn :     

Användn.omr. : Desinfektionsmedel för ytor och instrument 
 

Leverantör:  Supinator/Radings AB    

Adress:  Box 54     

Postadress:  438 22  LANDVETTER    

Telefon:  0301-31515     

Telefax:  0301-31490     

Utfärdare:  Henrik Bolivar Möller    

Ansvarig:  Henrik Bolivar Möller    

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING    

Nr. Namn CAS-nr Konc. (w%) Klassificering: Symbol 

1 Natriumkarbonat 497-19-8 >=0,00% och <2,50%  Xi 

2 Fatty Alcohol      

 Ethoxylate Polymer 64425-86-1 >=2,50% och <10,00%  Xn 

3 Didecyldimethyl-     

 ammonium Chloride 7173-51-5 >=2,50% och <10,00%  C 

4 Tetrasodium Edta 64-02-08 >=0,00% och <2,50%  Xn 

5 2-Propanol 67-63-0 >=0,00% och <2,50%  Xi 

Teckenförklaring:T+=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, EM=Ej 

märkningspliktig, V=Måttligt hälsoskadlig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket 

brandfarligt, N=Miljöfarligt, Mut=Mutagen, S=Sensibiliserande, Carc=Cancerframkallande, 

Repr=Reproduktionstoxisk, H=Hudabsorption  

3. FARLIGA EGENSKAPER      

Denna produkt har inte klassats som brandfarlig. Se rekommendationerna angående de andra 

produkterna som finns i lokalen.      

Risk för allvarliga ögonskador      



4. FÖRSTA HJÄLPEN       

I regel bör man, om tvivel föreligger eller symptomen håller i sig, alltid vända sig till läkare.  

Ge ALDRIG en medvetslös person något att äta eller dricka.    

INANDNING 

Vid inandning av dimma, flytta till frisk luft. Uppsök läkare vid kvarstående andningsbesvär 

HUDKONTAKT       

Tvätta med mycket vatten i flera minuter. Ta genast av alla nedstänkta kläder. Uppsök läkare 

vid kvarstående besvär.       

KONTAKT MED ÖGONEN      

Skölj ögonen med vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och fortsätt att skölja med stora 

mängder vatten i minst 10 minuter. Uppsök läkare vid kvarstående besvär.   

FÖRTÄRING       
Vid nedsväljning, om mängden är obetydlig (inte mer än en klunk), skölj munnen med vatten 

och rådfråga en läkare. Ha personen i vila. Framkalla ALDRIG kräkning. 

Vid nedsväljning genom olyckshändelse, konsultera en läkare som kan avgöra om vidare 

behandling på sjukhus är nödvändig. Visa läkaren etiketten    

5. ÅTGÄRDER VID BRAND      

Släckningsmedel skall väljas med hänsyn till omgivande brandfara.    

SPECIALUTRUSTNING FÖR BRANDBEKÄMPANDE PERSONAL.   

Brandmän skall bära sluten andningsutrustning och full skyddsklädsel.   

6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP    

Se de försiktighetsåtgärder som räknas upp under rubrikerna 7 och 8.   

MILJÖSKYDDANDE ÅTGÄRDER      

Håll tillbaka och samla in spill med absorberande material som inte är brännbart, till exempel: 

sand, jord, diatomacéjord i fat för eliminering av spillet. Placera fat för eliminering av spill som 

återvunnits enligt gällande regler (se rubrik 13).     

RENGÖRINGSMETODER      

Skölj med vatten.       

7. HANTERING OCH LAGRING      

HANTERING       
Användning: Skall spädas.       

REKOMMENDERADE UTRUSTNINGAR OCH PROCEDURER 

Följ de försiktighetsåtgärder som anges på etiketten samt reglerna i fråga om arbetsskydd. 

Undvik att produkten kommer i kontakt med ögonen.     

LAGRING  

Undvik kyla. Om produkten fryst, värm sakta till rumstemperatur och blanda ordentligt före 

användandet.        



8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER  

Se till att friskt vatten finns lättillgängligt. Se till att ventilationen är tillräcklig.   

Ämne  NGV TGV KTV 

  ppm mg/m
3
 ppm mg/m3 ppm mg/m

3
 

2-Propanol  150 350   250 600 

SKYDD FÖR HÄNDERNA      

På grund av de lösningsmedel som ingår rekommenderas handskar av neoprengummi eller 

nitrilgummi. Skyddscremer kan användas på blottade hudpartier, dessa skall i så fall appliceras 

innan kontakt med produkten.   

SKYDD FÖR ÖGON OCH ANSIKTE 

Bär godkända skyddsglasögon om användandet medför sannolik ögonkontakt.   

SKYDD FÖR HUDEN 

Ytterligare upplysningar ges i §11 - Toxokologiska data.    

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER     

Produktens form: Vätska      

Färg:  Färglös.      

Lukt:  Svag doft av citron.     

Löslighet:  Helt i vatten      

Smält-/steln.punkt: -2oC  Kokpunkt:  -  

Densitet:  >1  Flampunkt:  -  

Explosionsgr., %-%: -  pH koncentrat: 12,00  

Löslighet i vatten: Löslig  Rel.avd.hast.:  

10. STABILITET OCH REAKTIVITET     

STABILITET       

Preparatet är stabilt under de hanterings- och förvaringsförhållanden som rekommenderas 

under §7i VIB.       

PRODUKTER SOM BÖR UNDVIKAS     
Oxiderande kemikalier, reducerande kemikalier, starka syror.    

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER     
Om produkten utsätts för höga temperaturer, kan farliga nedbrytningsprodukter såsom 

kolmonoxid, kväveoxider och/eller rökgas bildas.     

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION      

VID INANDNING 

Kan orsaka irritation i andningsvägarna, såsom hosta och nysningar. Kan orsaka huvuduvärk, 

yrsel och illamåenden 

VID NEDSVÄLJNING       

Kan orsaka irritation i matsmältningssystemet med symptom såsom illamående, kräkning samt 

diarré.        

VID STÄNK ELLER KONTAKT MED HUDEN 

Orsakar irritation såsom kliande och rodnad. 

VID STÄNK I ELLER KONTAKT MED ÖGONEN 

Orsakar irritation såsom tårbildning, rodnad och sveda. 



12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION     

Inga ekotoxikologiska data för produkten finns tillgängliga. 

RÖRLIGHET: 

Lösligt i vatten. 

NEDBRYTBARHET: 

Biologiskt lättnedbrytbar enligt OECD 301 A-F. 

BIOACCUMULERING 

Bioaccumuleras inte i vattenmiljö 

13. AVFALLSHANTERING      

Den använda produkten kan, om den ej är förorenad med något miljöskadligt och pH ligger i 

intervallet 5,5-9.0, utan risk hällas i avloppet.     

Förpackningen kan återanvändas efter ursköljning. Plasten är återvinningsbar.   

14. TRANSPORTINFORMATION      

Befriad från transportklassificering och etikettering.     

Transportera produkterna enligt bestämmelserna i ADR för vägtransport, RID för 

järnvägstransport, IMDG för sjötransport och ICAQ/IATA för flygtransport.   

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER      

Klassificeringen av detta preparat har utförts enligt direktivet <Alla preparat> 1999/45/EG och 

anpassningar av detta.       

Hänsyn har även tagits till direktivet 2001/59/EG som utgör den 28:a anpassningen till 

direktivet 67/548/EG (Farliga ämnen).      

KLASSIFICERING AV PREPARATET     

 

 

 

 

   Irriterande     

SÄRSKILDA RISKER SOM TILLSKRIVS PREPARATET SAMT 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER      
R41 Risk för allvarlig ögonskada. 

S23 Undvik inandning av dimma. 

S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten (i 15 minuter) och 

kontakta läkare. 

S36/39 Använd lämpliga skyddskläder och ögon- eller ansiktsskydd. 

S45 Vid olycksfall eller illamående, sök omedelbart läkarvård (visa upp denna etikett 

om möjligt) 

S51 Sörj för god ventilation 

S2 Förvaras oåtkomligt för barn 

Enbart för industriellt bruk. 



16. ÖVRIG INFORMATION      

Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen som ges i 

detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och gemenskapens regler.  

Produkten får inte användas för andra ändamål än de som angetts på etiketten om man inte på 

förhand erhållit skrivna hanteringsanvisningar.     

Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla 

kraven i lokala lagar och föreskrifter.      

Informationen som ges i detta formulär skall betraktas som en beskrivning av säkerhetskraven 

för vår produkt och inte en garanti för produktens egenskaper.    

ANVÄNDARENS ANTECKNINGAR     

        

        

        

        

        

 

        


