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SKIN CARE
Godkänd att användas

Godkänd endast för lab.bruk

1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
1.1. Produktbeteckning
Handelsnamn:
Art.nr:

SKIN CARE
90-30010

1.2. Relevanta identifierade användningar av produkten
Använd.område:

Vårdande hudlotion

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet
Företagsnamn:
Adress:
Postadress:
Land:
Telefon:
Telefax:
E-post:
Hemsida:
Utfärdare:
Ansvarig:
Nödnummer:

P & P Technology AB
Idrottsgatan 6
333 31 SMÅLANDSSTENAR
Sverige
0371-380 77
0371-380 88
info@p-p.se
www.p-p.se
Anna Runemyr
Orvar P.Hermansson
Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 SOS Alarm (används i nödsituationer): 112

2. FARLIGA EGENSKAPER
2.1. Klassificering av produkten
Enligt 1272/2008
Inga speciella miljö- och hälsorisker.

2.2. Märkningsuppgifter
Enligt 1272/2008
Produkt id: 1816
Sammansättning: Ja.
Faropiktogram: Inga
Signalord: Inga
Faroangivelser: Inga
Säkerhetsinstruktioner: Inga
Märkningsinformation: Produkten omfattas inte av farliga substanser som behöver märkas enligt
Kemikalieinspektionen eller EU:s regler avseende kemikalier.
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SKIN CARE
3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
3.1. Ämnen
Beskrivning: Handkräm.
Namn

CAS no

Index nr

EG nr

-

-

-

-

Koncentration
i%
-

Klassificering
enligt 1272
-

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmän information
Avlägsna alla nedsmutsade kläder omedelbart.
Inandning
Låt den skadade vila på en plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Hudkontakt
Tvätta kläder och hud med rikligt med vatten och ta därefter av kläderna. Vid hudirritation sök läkare.
Ögonkontakt
Skölj noggrant med vatten under några minuter. Om möjligt ta ur eventuella kontaktlinser. Fortsätt skölja. Om
symptom kvarstår sök läkare.
Förtäring
Framkalla EJ KRÄKNING. Sök läkare omedelbart. Medtag säkerhetsdatablad.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
För sena symptom se kapitel 11 och absorptionstyper i punkt 4.1.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som ev. krävs
Symptomatisk behandling.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1 Släckmedel
Släckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Förbränningsgaser från organiska ämnen är klassificerade som
giftiga för andningsvägarna.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Vid brand använd friskluftsmask och skyddskläder.
5.4 Övrig information
Samla upp kontaminerat släckvatten. Låt inte släckvatten rinna ut i avlopp eller vattendrag.
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SKIN CARE
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Undvik inandning samt kontakt med ögon.
Ta hänsyn till halkrisk.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Bekämpa gas/ånga/dimma med vattenstråle.
Spola inte ner produkten i avlopp/vattendrag/grundvatten.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, ska vederbörande myndigheter underrättas.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Sug upp vätskan med absorptionsmedel t.ex. P&P:s Snow eller sand, kiselgur,
syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån etc. Hantera materialet enligt direktiven i
kapitel 13. Produkten kan utspädas med vatten. Spola rent med rikligt med vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

7. HANTERING OCH LAGRING
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Arbete med farliga kemikalier bör utföras i dragskåp eller i övrigt i lämpliga väl ventilerade utrymmen, undvik spill
och inandning, samt kontakt med hud och ögon. Vid utspädning, häll först i vatten och rör sedan i produkten. Det
skall finnas ögontvätt och nöddusch på arbetsplatsen. Läs instruktionerna på etiketten. Bär inte runt nedsmutsade
kläder i byxfickorna. Håll denna produkt avskild från matvaror. Rök eller snusa ej under arbetet. Tvätta händerna
före raster och efter arbetet. Använd hudsalva som förebyggande skydd för huden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras frostfritt i lokal med god ventilation. Förvaras i försluten originalförpackning.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall
övervakas.

8.2 Begränsning av exponeringen
Allmänna skydds- och hygienåtgärder
Sörj för god ventilation genom arbete i dragskåp eller väl ventilerade utrymmen. Generella åtgärder för
kemikaliehantering rekommenderas. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Undvik kontakt med
livsmedel, drycker och fodermedel.
Ögonskydd
Använd skyddsglasögon vid stänkrisk.
Handskydd
Gummihandskar.
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SKIN CARE
Andningsskydd
Använd lämpligt andningsskydd vid sprutning/sprayning.
Vid kortvarig exponering använd partikelfilter. Vid långvarig exponering använd andningsskyddsutrustning
som är oberoende av omgivningsluften.
Kroppsskydd
Skyddskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allmänna uppgifter
Produktens form:
Färg:
Lukt:
Lukttröskel:
pH-värde:
Smältpunkt:
Kokpunkt:
Flampunkt:
Avdunstningshastighet:
Brandfarlighet:

Vätska
Vit
Parfym
Ej tillämpligt
ca 6,5
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt.
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

Explosionsgränser:
Ångtryck vid 20oC:
Ångdensitet:
Relativ densitet:
Löslighet:
Fördelningskoefficient:
Självantändningstemp.:
Sönderfallstemperatur:
Viskositet:
Explosiva egenskaper:
Oxiderande egenskaper:

9.2 Annan information
Inga uppgifter tillgängliga.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
10.1 Reaktivitet
Inget sönderfall vid korrekt lagring och användning.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Undvik kontakt med andra kemikalier.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Se kapitel 7. Skyddas från frost.

10.5 Oförenliga material
Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända.

Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
ca 2000
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt
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SKIN CARE
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Ej klassat som akut-giftigt ämne.
Hälsoskadlighet
Ej klassificerat.
Hud- och ögonirritation
Ej kalssificerat.
Sensibilisering
Ej klassificerat.
Frätande och irriterande effekt:
Ej klassificerat.
CMR
Ej klassificerat som farligt.

12. EKOLOGISK INFORMATION
12.1 Toxicitet
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Nedbrytbarhet > 90% enligt OECD 301A (95% 21d mod.OECD-Screening-Test). Lätt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

12.4 Rörligheten i jord
Vattenlöslig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Produkten är ej beständig, bioackumulerande eller giftig (PBT)
Produkten är ej mycket beständig eller mycket bioackumulerande (vPvB)

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

13. AVFALLSHANTERING
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering av produkten
07 06 99 Vattenbaserade tvättvätskor och moderlut.
20 01 29 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen.
Koderna är rekommendationer baserade på den förväntade användningen av produkten. Beroende på hur
produkten används kan andra koder vara aktuella.
Återvinning
Ren förpackning kan återvinnas vid återvinningscentral. Förpackningen är ej lämplig för städning.
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Transport av avfallet
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten är ej klassad som farligt gods.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:
För klassificering och märkning se kapitel 2.
Notera regler för skydd mot olyckor.
Vattenföroreningsklass 1: Låg fara för vatten.

16. ANNAN INFORMATION
Uppgifterna i detta blad anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon försäkran kan inte
lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är
tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas.

