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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
1.1. Produktbeteckning 
Produktens form : Blandning 

Handelsnamn : TVÄTTM KULÖR ZERO 

Produktkod : 3000496 

Produkttyp : Detergent 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 

Kategori efter huvudsaklig användning : Konsumentanvändning 

Användning av ämnet eller beredningen : Tvätt 

Funktion eller användningskategori : Rengörings-/tvättmedel och tillsatser 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
Telefonnummer för nödsituationer : customer careline UK 03451 302230; customer careline DE +49 711 351 455-25; customer 

careline BE 00800 50 52 50 52 
 

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för 
nödsituationer 

Kommentar 

Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500 
171 76 Stockholm 

112 – begär Giftinformation 
+46 10 456 6700 (Från 
utlandet) 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]  

Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 H319   

Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 

Orsakar allvarlig ögonirritation. 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa 

Faropiktogram (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signalord (CLP) : Varning 

Faroangivelser (CLP) : H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
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. 
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 
P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

2.3. Andra faror 
Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
3.1. Ämnen 
Ej tillämplig 

Leverantör 

ECOVER CO-ORDINATION CENTER 
Steenovenstraat 1A 
2390 Malle - Belgium 
T +32 (0)3 309 2500 - F +32 (0)3 311 7270 
sds@peopleagainstdirty.com 

mailto:sds@peopleagainstdirty.com
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3.2. Blandningar 
 
 

 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP] 

natriumkarbonat (CAS nr) 497-19-8 
(EC nr) 207-838-8 
(Index nr) 011-005-00-2 
(REACH-nr) 01-2119485498-19 

15-<25 Eye Irrit. 2, H319 

Alcohols, C12-14, ethoxylated (>5 - <15 EO) (CAS nr) 68439-50-9 
(EC nr) 932-106-6 
(REACH-nr) not relevant (polymer) 

5-<10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts (CAS nr) 68955-19-1 
(EC nr) 273-257-1 
(REACH-nr) 01-2119490225-39 

2.5-<5 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

Alcohols, C12-14 (even numbered), ethoxylated (CAS nr) 68439-50-9 
(EC nr) 932-106-6 

1-<2.5 Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 3, H412 

 

Specifika koncentrationsgränser: 

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser 

Alcohols, C12-14, ethoxylated (>5 - <15 EO) (CAS nr) 68439-50-9 
(EC nr) 932-106-6 
(REACH-nr) not relevant (polymer) 

( 1 <C < 10) Eye Irrit. 2, H319 
( 10 <C < 100) Eye Dam. 1, H318 

 

 
 

 

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter förtäring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Irriterande för ögon. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Behandla symptomatiskt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckmedel : Vattenridå. Torrt pulver. Skum. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Farliga sönderdelningsprodukter : Okänt. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt 

kroppsskydd. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Undvik kontakt med ögon och hud. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se 
avsnitt 8:  "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ". 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Undvik utsläpp till miljön. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
Rengöringsmetoder : Samla upp produkten på mekanisk väg. 

Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
För mer information, se avsnitt 13. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring 
7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 
Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Undvik kontakt med ögon och hud. Bär 

personlig skyddsutrustning. 

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all 
hantering. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Lagringsvillkor : Skyddas från fukt. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. 

7.3. Specifik slutanvändning 
Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
8.1. Kontrollparametrar 
Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Personlig skyddsutrustning: 

Undvika all onödig exponering. Undvik all kontakt med hud, ögon eller kläder. Vid oavsiktligt utsläpp av innehållet: Handskar, Skyddsglasögon. 
 

  

Handskydd: 

typ Material Genomträngning Tjocklek (mm) Genomträngning Standard 

 nitrilgummi (NBR), 
Neoprengummi 
(HNBR), naturgummi, 
butylgummi 

6 (> 480 minuter) 0.5  EN ISO 374 

 

Skyddsglasögon: 

Bär ögon-/ansiktsskydd. Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon. EN 166 
 

Hudskydd: 

Vid normal användning rekommenderas ingen särskild skyddsutrustning eller särskilda kläder 
  

Andningsskydd: 

Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation 
 

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen: 

Undvik utsläpp till miljön. 

Annan information: 

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Tillstånd : Fast ämne 

Färg : Vit. 

Lukt : Luktfri. 

Luktgräns : Inga data tillgängliga 

pH : 10,5 pH 0.5% 

Relativ förångningshastighet  (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga 

Smältpunkt : Inga data tillgängliga 

Fryspunkt : Ej tillämplig 

Kokpunkt : Inga data tillgängliga 

Flampunkt : Ej tillämplig 

Självantändningstemperatur : Ej tillämplig 

Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga 

Brännbarhet (fast, gas) : Ej brandfarlig. 

Ångtryck : Inga data tillgängliga 

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga 

Relativ densitet : Ej tillämplig 

Densitet : 750 g/l 

Löslighet : Inga data tillgängliga 

Log Pow : Inga data tillgängliga 

Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga 
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Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga 

Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga 

Brandfrämjande egenskaper : Ingen. 

Explosionsgränser : Ej tillämplig 

9.2. Annan information 
VOC-halt : 0 % 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Även vid korrekt förvaring, kommer proteaser att förlora sin verkan. Därför bör produkten förbrukas inom ett år. 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil under normala användningsförhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 
Inga kända farliga reaktioner under normal användning. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7). 

10.5. Oförenliga material 
Syror. Reducerande medel. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
11.1. Information om de toxikologiska effekterna 
Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat 

Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat 

Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat 
 

natriumkarbonat (497-19-8) 

DL50 oralt 4090 mg/kg kroppsvikt 

LD50 dermal > 2000 mg/kg kroppsvikt 

LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h) 2300 mg/l 

 

Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts (68955-19-1) 

DL50 oralt > 2000 mg/kg kroppsvikt 
 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

pH: 10,5 pH 0.5% 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation. 

pH: 10,5 pH 0.5% 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat 

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 

Cancerogenicitet : Inte klassificerat 
 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 
 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat 
 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat 
 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
12.1. Toxicitet 
Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka 

långvariga skadliga effekter på miljön. 

Akut vattentoxicitet : Inte klassificerat 

Kronisk vattentoxicitet : Inte klassificerat 
 

natriumkarbonat (497-19-8) 

LC50 fiskar 1 300 mg/l 

EC50 andra vattenorganismer 1 265 mg/l waterflea 
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Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts (68955-19-1) 

LC50 fiskar 1 > 1 mg/l 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

TVÄTTM KULÖR ZERO  

Persistens och nedbrytbarhet Den här produkten innehåller inga svårnedbrytbara ämnen. 
. De ytaktiva komponenter som använts i denna produkt uppfyller alla biologiska 
nerbrytningskraven i EC-förordning 648/2004. 
. De ytaktiva komponenterna i den här produkten är anaerobt nedbrytbara. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

TVÄTTM KULÖR ZERO  

Bioackumuleringsförmåga Den här produkten innehåller inga bioackumulerande komponenter. 

 

natriumkarbonat (497-19-8) 

Log Pow -6,19 

 

Sulfuric acid, mono-C12-18-alkyl esters, sodium salts (68955-19-1) 

Log Pow -2,1 

12.4. Rörlighet i jord 
Ingen ytterligare information tillgänglig 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

TVÄTTM KULÖR ZERO  

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 
 

12.6. Andra skadliga effekter 
Andra skadliga effekter : Den här produkten innehåller varken PCM eller nitromyskparfymingredienser. 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares 

sorteringsanvisningar. 

AVSNITT 14: Transportinformation 
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. UN-nummer 
UN-nr (ADR) : Ej tillämplig 

UN-nr (IMDG) : Ej tillämplig 

UN-nr (IATA) : Ej tillämplig 

UN-nr (ADN) : Ej tillämplig 

UN-nr (RID) : Ej tillämplig 

14.2. Officiell transportbenämning 
Officiell transportbenämning (ADR) : Ej tillämplig 

Officiell transportbenämning (IMDG) : Ej tillämplig 

Officiell transportbenämning (IATA) : Ej tillämplig 

Officiell transportbenämning (ADN) : Ej tillämplig 

Officiell transportbenämning (RID) : Ej tillämplig 

14.3. Faroklass för transport 

ADR 

Faroklass för transport (ADR) : Ej tillämplig 

IMDG 

Faroklass för transport (IMDG) : Ej tillämplig 

IATA 

Faroklass för transport (IATA) : Ej tillämplig 

ADN 

Faroklass för transport (ADN) : Ej tillämplig 
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RID 

Faroklass för transport (RID) : Ej tillämplig 

14.4. Förpackningsgrupp 
Förpackningsgrupp (ADR) : Ej tillämplig 

Förpackningsgrupp (IMDG) : Ej tillämplig 

Förpackningsgrupp (IATA) : Ej tillämplig 

Förpackningsgrupp (ADN) : Ej tillämplig 

Förpackningsgrupp (RID) : Ej tillämplig 

14.5. Miljöfaror 
Miljöfarlig : Nej 

Marin förorening : Nej 

Annan information : Ingen ytterligare information tillgänglig 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Vägtransport 

Ej tillämplig 

Sjötransport 

Ej tillämplig 

Flygtransport 

Ej tillämplig 

Insjötransport 

Ej tillämplig 

Järnvägstransport 

Ej tillämplig 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden 
Ej tillämplig 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

15.1.1. EU-föreskrifter 

 

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH 

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan 

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 

Innehåller inga ämnen som omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om 

export och import av farliga kemikalier. 

{0} Ämnet (ämnena) omfattas inte av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 från den 29 april 2004 om långlivade organiska 

föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG 

 

  

VOC-halt : 0 % 

Förordning om rengöringsmedel : Märkning avseende innehållet: 

Komponent % 

nonjoniska tensider, zeoliter 5-15% 

anjoniska tensider, tvål <5% 

enzymer  

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts 

AVSNITT 16: Annan information 

Hänvisningar om ändring(ar): 

Avsnitt Ändrad post Modifiering Kommentarer 

3 Sammansättning/information om 
beståndsdelar 

Ändrad  
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Förkortningar och akronymer: 

ADR Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 

SDS Säkerhetsdatablad 

vPvB Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne 

REACH Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006 

PBT Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne 

CLP Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och  förpackning (CLP-förordningen) 
 

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 

 
 

 H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4 

Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 

Aquatic Chronic 3 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3 

Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 

Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 

H302 Skadligt vid förtäring. 

H315 Irriterar huden. 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
 
 

Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:
  

Eye Irrit. 2 H319 Beräkningsmetod 
 

 
 

 

SDS EU (REACH-bilaga II) 

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 

miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. 


