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SÄKERHETSDATABLAD
Big Wipes – Industrial & Ind. Plus – Antibacterial

1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Namnet på produkten:

Europaleverantör:

Svensk leverantör:

Big Wipes – Industrial & Ind. Plus - Antibacterial

Sycamore UK Ltd., Willowbank House,
84 Station Road, Marlow Bucks SL7 1NX, England
Tel: +44(0)1628 894374, Fax: +44(0)1628 894375

KEMGROSSISTEN, 08-770 42 00

Telefonnummer för nödsituationer: 112

Säkerhetsdatabladet är utformat enligt Kemikalieinspektionens riktlinjer i faktabladet
”Säkerhetsdatablad för produkter som släpps ut på den svenska marknaden” (sept. 2007).
2. FARLIGA EGENSKAPER

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Ämnen EG-Nr CAS-Nr Vikt % Symbol/R-fraser

Hälsoskadliga ämnen:
Isopropylalkohol 2006617 67-63-0 max. 6,0 F, Xi/11
Petroleumdestillat*) 2651519 64742-49-0 max. 5,0 Xn/10
Alkyldimetylhydro-
exyetylammonklorid max.1,0 C/22,34
Etanol 2005786 64-17-5 max. 2,5 F/ll
Didecyldimetyl-
ammoniumklorid 2305252 7173-51-5 max. 0,18 Xn/22
Bronopol 2001430 52-51-7 max. 0,02 N, Xn/21/22,37/38,41,50
Övriga ämnen:

Dipropylenglykolmetyl-
eter 2521042 34590-94-8 max. 6,0 -
5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (ofarl.), benzylalkohol (Xn)
och metyl-4-isothiazolin-3-one (ofarl.) sammanlagt       max. 0,12
Annat: Emulgermedel, lösningsmedel, Aloe Vera och parfym

*) Innehåller mindre än 0,1 % benzen.
Ämnenas klassificeringar är enligt Kemikalieinspektionens ämnesregister i okt. 2007.

Produkten är i befintlig form (torkduk) inte märkningspliktig.

Information om viktiga hälso- och miljöeffekter:
Produkten kan vara irriterande på ögonen, andningsorganen och huden.
Om produkten utsätts för hetta samtidigt som den kommer i kontakt med en antändningskälla kan den
antändas. Exponering för ångor från produkten under längre tid bör undvikas.
Kan vara farlig att förtära.
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4. FÖRSTA HJÄLPEN

Hudkontakt: Vid irritation: Tvätta genast med rikligt mängder tvål och vatten och gör
ett tillfälligt uppehåll med att använda produkten.

Stänk i ögonen: Tag av ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och rulla med
ögonen. Skölj med rikliga mängder tempererat 20°C - 30°C vatten under
lågt tryck i minst 15 minuter. Sök läkarhjälp.

Inandning: Vid yrsel eller andra symptom orsakat av långvarig inandning:
Flytta den drabbade ut i friska luften.

Förtäring: Framkalla EJ kräkning. Skölj munnen med vatten och ge mjölk att
dricka. Vid ihållande besvär, kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Lämpliga släckmedel:

Alkoholbeständigt skum eller pulver. Olämpliga släckmedel:

Vatten, inkompatibelt skum. Särskilda faror/risker: Inga

kända. Se även avsnitten 6 och 13.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder:
Undvik kontakt med ögon och hud.
Sanering:
Inga särskilda åtgärder krävs.
Miljöskyddsåtgärder:
-

Se även avsnitt 13.
7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:
Undvik kontakt med ögon och hud samt inandning av ångor från produkten.

Lagring:
Förvara produkten i väl tillsluten originalförpackning i normal lagringstemperatur (ej över 45°C).
Utsätt inte för stark värme eller direkt solljus.
Olämpligt förpackningsmaterial: emballage som inte tål petroleumdestillat eller alkoholbaserat
lösningsmedel.
Lagra inte produkten tillsammans med starkt oxiderande ämnen.
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8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Hygieniska gränsvärden för ingående ämnen enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS
2005:17:

CAS-nr: Ämne:        Nivågränsvärde  (NGV):    Korttidsvärde  (KTV):
ppm mg/m³ ppm mg/m³

För produkten (fuktad torkduk) är det inte relevant med övervakning av hygieniska
gränsvärden.

Skyddsåtgärder:
Arbetshygien: Sörj för god ventilation på arbetsplatsen. Tvätta händerna före raster och

efter arbetet. Håll produkten åtskild från livsmedel.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmänna kännetecken:
Form: Torkduk med halvgenomskinlig, fluorescerande vätska.
Fysikalisk/kemiska egenskaper (för vätskan):
Densitet (vid 20°C): 1,010 + 0,01
pH: 5,60 + 0,70 (10% lösnings i vatten)
Flampunkt (”closed cup”): 43°C
Refraktionsindex: 1,3580 + 0,003
Andel flyktiga, organiska ämnen: 7,98

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Under normala lagringsförhållanden: Stabil.
Beräknad hållbarhet: 24 månader i originalförpackning.

Reaktivitet: Förhållanden som bör undvikas: Extrema temperaturer,
antändningskällor och statisk elektricitet.
Material som bör undvikas: Starkt oxiderande ämnen.
Farliga nedbrytningsprodukter: Inga kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Möjliga hälsoskadliga effekter:
Hud: Produkten kan vid långvarig exponering orsaka irritation och utslag.
Ögon: Kan orsaka irritation eller skador på hornhinnorna.
Inandning: Långvarig inandning av ångor kan orsaka yrsel.
Förtäring: Kan orsaka magsmärtor, illamående och irritation av slemhinnorna.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Allmän ekologisk information:
Produkten är inte miljöfarlig
Luft: Dukarna innehåller inga kemikalier som är nedbrytande för ozonskiktet

och avger heller inte några giftiga gaser.
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Vatten: Minimala, negativa effekter på avloppssystemet p.g.a. det sätt som
produkten hanteras på.

Kassering: Använd duk bör kasseras enligt lokala föreskrifter (se även Avsnitt 13),
lämpligen i förseglade behållare. Får inte brännas.

Ekotoxicitet:
Produkten innehåller inga ämnen i kvantiteter som utgör en miljöfara (max 2 ‰ bronopol).
Beständighet/nedbrytbarhet:
Inga tillgängliga uppgifter, vätskan i duken är emellertid till mer än 90 % biologiskt nedbrytbar.
13. AVFALLSHANTERING

Lämnas till sopstation för destruktion, helst i förseglade förpackningar. Följ gällande, lokala
föreskrifter för avfallshantering. Förpackningarna för inte brännas.
Tomma förpackningar utgör i allmänhet inga speciella risker.
Avfallskod för fuktade dukar: 15 02 02*
*) Farligt avfall
14. TRANSPORTINFORMATION

Vägtransport, sjötransport och flyg: Produkten är inte klassificerad som farligt gods.
Benämning: Torkduk/ar

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Klassificering/märkning
Faroklass/symbol: -
Beteckning på etikett: Torkduk/ar
Riskfraser: R10: Brandfarligt

R22: Farligt vid förtäring
Skyddsfraser: S2: Förvaras oåtkomligt för barn

S23: Undvik inandning av ångor
S62: Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och
visa denna förpackning eller etiketten.

16. ANNAN INFORMATION

Förklaringar till riskfraserna under Avsnitt 2:
R10: Brandfarligt
R11: Mycket brandfarligt
R21/22: Farligt vid hudkontakt och förtäring
R34: Frätande
R37/38: Irriterar andningsorganen och huden
R41: Risk för allvarliga ögonskador
R50: Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Tillverkarens friskrivningsklausul:
All information i detta säkerhetsdatablad baserar sig på de uppgifter som fanns tillgängliga för
SYCAMORE vid tidpunkten för revideringen och presenteras i god tro. För ytterligare information
eller förtydligande av uppgifterna, v.g. kontakt SYCAMORE direkt. Vi ger emellertid inga
produktgarantier eller andra garantier, uttalade eller antydda, när det gäller sådan information och vi
påtar oss inte något ansvar när det gäller resultatet av användningen. Användaren bör själv undersöka
om informationen är relevant för dennes specifika behov. SYCAMORE ska inte på något sätt hållas
ansvarigt för reklamationer, förluster eller skador för någon tredje part eller för ekonomiska förluster
eller några särskilda, indirekta, tillfälliga skador, följdskador eller typiska skador, vilka som än kan
uppstå, även om företaget blivit informerat om att möjligheten för sådana skador föreligger.


