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

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn : Antiescum DB91

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

1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Industriell/yrkesmässig användning spec : Iindustri.
Användning av ämnet eller beredningen : Skumdämpande
Funktion eller användningskategori : Produkt för vattenbehandlingar

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 : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h    15:00-17:00 h (GMT + 1)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Ämnen: SDB EU > 2015: I enlighet med Förordning (EU) 2015/830, 
2020/878 (Bilaga II till REACH)

Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen ytterligare information tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-fraser : EUH208 - Contiene {mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona Innehåller Glutaraldehyd. 

Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3. Andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller 
identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller 
Kommissionens förordning (EU) 2018/605

Komponent

reaktionsmassa av: 5-chloro-2-metyl-4-isothiazolin-3-
on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H -isothiazol-3-on 
[EG-nr 220-239-6] (3:1).(55965-84-9)

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 
59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha 
hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

DERYPOL, S.A     HQ: Manufacturing:
C/Plató, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n
08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallès (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Kommentarer : Blandning av kolväten och organiska föreningar

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

Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade lätta 
paraffinhaltiga 

CAS nr: 64741-89-5
EC nr: 265-091-3
REACH-nr: 01-2119487067-
30

≥15-<25 Asp. Tox. 1, H304

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga 
paraffinhaltiga

CAS nr: 64742-65-0
EC nr: 265-169-7
Index nr: 649-474-00-6
REACH-nr: 01-2119471299-
27

≥15-<25 Inte klassificerat

ETHYYLENEBISSTEARAMIDE-N,N CAS nr: 110-30-5
EC nr: 203-755-6

≥1-<2,5 Inte klassificerat

Glutaraldehyd CAS nr: 111-30-8
EC nr: 265-091-3
REACH-nr: 01-2119487067-
30

< 0,1 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 2 (Inhalation:dust,mist), H330
Skin Corr. 1B, H314
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1A, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

reaktionsmassa av: 5-chloro-2-metyl-4-isothiazolin-3-
on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H -isothiazol-3-on 
[EG-nr 220-239-6] (3:1).

CAS nr: 55965-84-9
Index nr: 613-167-00-5

≥0.002-
<0.0015

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Specifika koncentrationsgränser

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser

reaktionsmassa av: 5-chloro-2-metyl-4-isothiazolin-3-
on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H -isothiazol-3-on 
[EG-nr 220-239-6] (3:1).

CAS nr: 55965-84-9
Index nr: 613-167-00-5

( 0,0015 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,6 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314

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 : Vid symtom, sök läkare.
Första hjälpen efter hudkontakt : Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Spola med mycket vatten och tvål.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Sök 

läkarvård. Det är nödvändigt att ha en säkerhetsdusch i arbetsområdet.
Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Sök läkarhjälp vid obehag.
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4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter : Om du sväljer materialet kan det orsaka irritation av mag-tarmslemhinnan, illamående, 
kräkningar, diarré och buksmärta.

Symptom/effekter efter inandning : Kan orsaka irritation av andningsvägar.
Symptom/effekter efter hudkontakt : Lätt irritation av det upprepade exponerade området.

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

Behandla symptomatiskt. Varje ingrediens i betydande proportioner enligt kriterierna i förordning 1272/2008 nämns i punkt 3.2 i detta 
säkerhetsdatablad. Sök läkarvård omedelbart.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Skum. CO2. Torka pulver.
Olämpligt släckningsmedel : Vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : ångorna är tätare än luft och kan röra sig längs marken. Eventuell antändning på avstånd.
Farliga sönderdelningsprodukter : Vid termisk nedbrytning under brandförhållanden kan följande bildas: kväveoxider (NOx) 

och koloxider (COx).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand : Håll borta från värme. Håll borta från antändningskällor. Var försiktig med återverkan av eld.
Släckinstruktioner : Brandbekämpning skall ske från säkert avstånd/skyddad plats. Vistas inte på brandområdet 

utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd. Låt inte (överblivet) 
släckningsvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbekämpning : Friskluftmask. Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.
Annan information : Släng inte släckvatten i miljön.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Begränsa tillträdet till området på lämpligt sätt tills saneringen är avslutad. Använd den 
personliga skyddsutrustning som rekommenderas i avsnitt 8 
(Exponeringskontroller/Personligt skydd). Stoppa eller minska eventuella läckor om det är 
säkert att göra det. Ventilera spillområdet om det är möjligt. Se till att saneringen endast 
utförs av utbildad personal. Rör inte vid spillt material. Ha nödutrustning (för bränder, spill, 
läckage etc.) lätt tillgänglig. . Se avsnitt 8 för information om lämpligaste personlig 
skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Planeringar för nödfall : Avlägsna tändkällor.

6.1.2. För räddningspersonal
Ingen ytterligare information tillgänglig

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra mark- och vattenförorening.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Samla upp produkten med absorberande material (t.ex. sågspån, sand) och förvara den i 
lämpliga behållare. Spola med rikligt med vatten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. 
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Får inte hamna i ytvatten eller avlopp. Värme och antändningskällor, inklusive urladdningar 
av statisk elektricitet. Extrema temperaturer.

Hanteringstemperatur : 5 – 35
Åtgärder beträffande hygien : Använd normala åtgärder för personlig hygien och hushållsarbete vid hantering av kemiska 

produkter. Tvätta alltid händerna efter att ha hanterat produkten. Ät inte, drick inte och rök 
inte när du använder produkten.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Förvaras på ett svalt, välventilerat ställe avskilt från värme. Förvaras på väl ventilerad plats. 
Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Lagringstemperatur : 5 – 35 °C

7.3. Specifik slutanvändning

Skumdämpande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1. Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

reaktionsmassa av: 5-chloro-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H -isothiazol-3-on [EG-nr 220-
239-6] (3:1). (55965-84-9)

EU - Vägledande gränsvärde för yrkesmässig exponering (IOEL)

IOEL TWA CMI/MIT 0.076/1.5

IOEL STEL CMI/MIT 0.23/4.5

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.3. Det bildas luftföroreningar
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Den naturliga ventilationen är tillräcklig i öppna utrymmen. Skapa mekanisk ventilation i slutna utrymmen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:
Skyddsglasögon med sidoskydd

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Använd dina vanliga arbetskläder. Vid långvarig kontakt med produkten och risk för stänk av dess upplösningar använd en helt vattentät dräkt.
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Handskydd:
Skyddshandskar

Andra hudskydd
Materialval för skyddsklädsel:
Bär lämplig skyddsbeklädnad. Skyddsskor för säkerhetsändamål

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

8.2.2.4. Te rmisk fara
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd : Vätska
Färg : Vit.
Lukt : Hidrokarbonlukt.
Luktgräns : Ej tillgänglig
Smältpunkt : Ej tillgänglig
Fryspunkt : Ej tillgänglig
Kokpunkt : Ej tillgänglig
Brandfarlighet : Ej tillgänglig
Explosionsgränser : Ej tillgänglig
Nedre explosionsgräns (LIE) : Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns(LSE) : Ej tillgänglig
Flampunkt : > 150 °C
Självantändningstemperatur : Ej tillgänglig
Sönderfalltemperatur : Ej tillgänglig
pH : Ej tillgänglig
Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm²/s
Viskositet, dynamisk : ≈ 2500 mPa·s
Löslighet : Olösligt i vatten.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 
Kow)

: Ej tillgänglig

Ångtryck : Ej tillgänglig
Ångtryck vid 50 °C : Ej tillgänglig
Densitet : Ej tillgänglig
Relativ densitet : Ej tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Ej tillgänglig
Partikelstorlek : Ej tillämplig
Fördelning av partikelstorlek : Ej tillämplig
Partikelform : Ej tillämplig
Partiklarnas längdförhållande : Ej tillämplig
Partikelaggregationstillstånd : Ej tillämplig
Partiklar som är agglomererade : Ej tillämplig
Partiklarnas specifika yta : Ej tillämplig
Partiklar som är dammiga : Ej tillämplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara
Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskarakteristika
Ingen ytterligare information tillgänglig
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normala hanterings- och lagringsförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil i normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Stabil under normala användningsförhållanden. Det finns ingen risk för polymerisering.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Värme. Lågor eller gnistor. Luftfuktighet.

10.5. Oförenliga material

Starka oxidatorer. starka syror och oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand kan farliga nedbrytningsprodukter uppstå, t.ex. kolmonoxid och koldioxid, rök och kväveoxider. kolväten.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffinhaltiga (64742-65-0)

LD50 hud kanin > 5000 mg/kg

LC50 Inandning - Råtta > 5000 mg/l

reaktionsmassa av: 5-chloro-2-metyl-4-isothiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H -isothiazol-3-on [EG-nr 220-
239-6] (3:1). (55965-84-9)

ATE CLP (oral) 100 mg/kg kroppsvikt

ATE CLP (dermal) 50 mg/kg kroppsvikt

ATE CLP (gaser) 100 ppmv/4h

ATE CLP (ångor) 0,5 mg/l/4u

ATE CLP (damm, dimma) 0,05 mg/l/4u

Glutaraldehyd (111-30-8)

LD50 oral råtta 100 mg/kg (OECD 401)

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg

LC50 Inandning - Råtta (Damm/dimma) 0,14 mg/l/4u (OECD 403)

ATE CLP (oral) 100 mg/kg kroppsvikt

ATE CLP (damm, dimma) 0,14 mg/l/4u

Frätande/irriterande på huden : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat.
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
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Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat

Glutaraldehyd (111-30-8)

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat
Fara vid aspiration : Inte klassificerat

Antiescum DB91 

Viskositet, kinematisk > 20,5 mm²/s

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper
Negativa hälsoeffekter som orsakas av 
hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 
59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha 
hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

11.2.2. Annan information

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Akut vattentoxicitet : Inte klassificerat
Kronisk vattentoxicitet : Inte klassificerat.

Glutaraldehyd (111-30-8)

LC50 - Fisk [1] 13 mg/l (Lepomis macrochirus)

LC50 - Fisk [2] 10 mg/l (Oncorhyncus mykiss)

EC50 - Krebsdyr [1] 14,87 mg/l

EC50 72h - Alger [1] 0,025 mg/l

NOEC kronisk fisk 1,6 mg/l (Oncorynchus mykiss, OECD 210)

NOEC kronisk kräftdjur 5 mg/l (Daphnia magna, 21 d)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Antiescum DB91 

Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare information tillgänglig.

Glutaraldehyd (111-30-8)

Biologisk nedbrytning 90 – 100 % (OECD 301A)

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Antiescum DB91 

Bioackumuleringsförmåga Inga data tillgängliga.

Glutaraldehyd (111-30-8)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) -0,36 (23 ºC)

12.4. Rörlighet i jord

Antiescum DB91 

EKOLOGI - jord/mark Ingen information finns tillgänglig.
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12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av 
hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 
59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha 
hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Tomma behållare och produktrester får inte spolas ut med vatten, eftersom detta skulle leda 
till att produkten löses upp på ett olämpligt sätt och öka mängden avfall som ska 
bortskaffas. Låt produkten rinna ut så mycket som möjligt och bortskaffa den tomma 
behållaren med beaktande av punkt 13.1. Om denna produkt måste bortskaffas som avfall 
måste slutanvändaren göra det i enlighet med europeiska, nationella och lokala 
bestämmelser. Använd endast auktoriserade företag.

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN-nummer eller id-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

RID
Faroklass för transport (RID) : Ej tillämplig
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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 till sjöss enligt IMO:s instrument

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 inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av 
farliga kemikalier.
Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar.

15.1.2. Nationella föreskrifter
Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömningen har inte slutförts

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar)

Avsnitt Ändrad post Modifiering Kommentarer

Negativa effekter på miljön som orsakas av 
hormonstörande egenskaper

Tillfogat
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Hänvisningar om ändring(ar)

Avsnitt Ändrad post Modifiering Kommentarer

Negativa hälsoeffekter som orsakas av 
hormonstörande egenskaper

Tillfogat

SDB EU-format Tillfogat

2.2 EUH-fraser Ändrad

3 Sammansättning/information om 
beståndsdelar

Ändrad

4.2 Symptom/effekter efter hudkontakt Tillfogat

4.2 Symptom/effekter efter inandning Tillfogat

4.3 Annan läkarhjälp eller behandling Tillfogat

5.2 Brandrisk Ändrad

6.1 Allmänna åtgärder Ändrad

7.1 Åtgärder beträffande hygien Ändrad

8.2 Materialval för skyddsklädsel Ändrad

9.1 Viskositet, kinematisk Ändrad

9.1 Densitet Borttagen

9.1 Utseende Ändrad

10.3 Risken för farliga reaktioner Ändrad

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Ändrad

12.4 EKOLOGI - jord/mark Tillfogat

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Tillfogat

Annan information : Den senaste versionen av säkerhetsdatabladet för denna produkt kan erhållas via länken 
https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser

Acute Tox. 2 (Dermal) Akut dermal toxicitet, kategori 2

Acute Tox. 2 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, kategori 2

Acute Tox. 2 
(Inhalation:dust,mist)

Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 2

Acute Tox. 3 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 3

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

Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1

Aquatic Chronic 2 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2

Resp. Sens. 1 Luftvägssensibilisering, kategori 1

Skin Corr. 1B Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1B

Skin Corr. 1C Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1C

Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
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H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, kategori 1A

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation

H301 Giftigt vid förtäring.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 Dödligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH208 Contiene {mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona Innehåller Glutaraldehyd. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Säkerhetsdatablad gäller för regioner : SE

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

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


