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1.	  NAMNET	  PÅ	  ÄMNET/BEREDNINGEN	  OCH	  BOLAGET/FÖRETAGET	  

Produktnamn:	  Sköljmedelstablett	  för	  RATIONAL	  SelfCooking	  Center®	  
	  

	  
	  
Användning	  av	  prod:	  Rinsing	  agent	  for	  SelfCooking	  Center	  for	  professional	  users	  
Namnet	  på	  företag:	  Rational	  AG	  
Iglinger	  Strasse	  62	  
D	  –	  86899	  Landsberg	  
Germany	  
Product	  management:	  Tel:	  +49	  (0)8191-3270,	  Fax:	  +49	  (0)8191-21735	  
Tel.	  Nödsituation:	  +49	  (0)89-19240	  
Email:	  reinigung@rational-online.de	  

2.	  FARLIGA	  EGENSKAPER	  

Klassificering	  (1999/45/EG):	  Xi	  Irriterande	  
R36:	  Irriterar	  ögonen.	  
Gränsvärden	  arbetsplatsen:	  Ämne	  utan	  gränsvärden	  för	  exponering	  på	  arbetsplatsen.	  	  
Direktiv	  1999/45/EG:	  Ett	  ämne	  eller	  en	  beredning	  uppfyller	  kriterierna	  för	  att	  klassificeras	  
som	  farlig	  i	  enlighet	  med	  direktiv	  1999/45/EG.	  

3.	  SAMMANSÄTTNING/INFORMATION	  OM	  BESTÅNDSDELAR	  

Beståndsdelar:	  CITRIC	  ACID	  >20%	  
EINECS:	  201-069-1	  CAS:	  77-92-9	  
[Xi]	  R36,	  Eye	  Irrit.	  2:	  H319	  
•	  FATTY	  ALCOHOL	  ALKOXYLATE	  1-5%	  
[Xi]	  R38,	  Skin	  Irrit.	  2:	  H315	  

4.	  ÅTGÄRDER	  VID	  FÖRSTA	  HJÄLPEN	  

Hudkontakt:	  Tvätta	  genast	  med	  mycket	  tvål	  och	  vatten.	  
Ögonkontakt:	  Skölj	  ögat	  under	  rinnande	  vatten	  i	  15	  minuter.	  Bege	  dig	  till	  sjukhus	  för	  undersökning	  av	  
specialist.	  
Förtäring:	  Skölj	  munnen	  med	  vatten.	  Framkalla	  inte	  kräkning.	  Om	  den	  skadade	  är	  vid	  medvetande	  
skall	  denne	  omedelbart	  dricka	  0,5L	  vatten.	  Konsultera	  en	  läkare.	  

5.	  BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER	  

Släckmedel:	  Använd	  brandsläckningsmedel	  som	  är	  lämplig	  för	  den	  omgivande	  branden.	  

6.	  ÅTGÄRDER	  VID	  OAVSIKTLIGA	  UTSLÄPP	  

Personliga	  skyddsåtgärder:	  Vidtag	  inga	  åtgärder	  utan	  lämpliga	  skyddskläder	  -	  se	  avsnitt	  8	  i	  
säkerhetsdatabladet.	  
Miljöskyddsåtgärder:	  Släpp	  inte	  ut	  ämnet	  i	  avlopp	  eller	  vattendrag.	  
Saneringsmetoder:	  Rengör	  nedspillda	  områden	  med	  stora	  mängder	  vatten.	  Vi	  hänvisar	  till	  avsnitt	  13	  i	  
säkerhetsdatabladet	  för	  lämpliga	  metoder	  för	  omhändertagande	  av	  avfall.	  

7.	  HANTERING	  OCH	  LAGRING	  

Hantering:	  Undvik	  direktkontakt	  med	  ämnet.	  
Lagringsbetingelser:	  Förvaras	  svalt	  och	  väl	  ventilerat	  Förpackningen	  förvaras	  väl	  tillsluten.	  
Lämplig	  förpackning:	  Förvara	  endast	  i	  originalförpackningen.	  
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8.	  BEGRÄNSNING	  AV	  EXPONERINGEN	  /	  PERSONLIGT	  SKYDD	  

Andningsskydd:	  Personlig	  andningsskyddsutrustning	  behövs	  normalt	  inte.	  
Handskydd:	  Skyddshandskar.	  
Ögonskydd:	  Skyddsglasögon.	  Ha	  ögondusch	  till	  hands.	  

9.	  FYSIKALISKA	  OCH	  KEMISKA	  EGENSKAPER	  

Tillstånd:	  tablet	  
Färg:	  Vit	  
Lukt:	  Karaktäristisk	  lukt	  
Oxiderande:	  Ej	  oxiderande	  (enligt	  EG-kriterier)	  
Löslighet	  i	  vatten:	  Löslig	  
Relativ	  densitet:	  950	  g/l	  
pH:	  3	  

10.	  STABILITET	  OCH	  REAKTIVITET	  

Stabilitet:	  Stabil	  under	  normala	  förhållanden.	  

11.	  TOXIKOLOGISK	  INFORMATION	  

Toxicitet:	  Citric	  acid:	  ORL	  RAT	  LD50	  6730	  mg/kg	  
Fatty	  alcohol	  alkoxy	  RAT	  LD50	  >2000	  mg/kg	  
Akuta	  effekter:	  Irriterar	  ögonen.	  

11.	  TOXIKOLOGISK	  INFORMATION	  (SYMPTOM)	  

Hudkontakt:	  Irritation	  och	  hudrodnad	  kan	  uppträda	  där	  huden	  varit	  i	  kontakt	  med	  ämnet.	  
Ögonkontakt:	  Smärta	  och	  rodnad	  kan	  uppträda.	  Ögonen	  kan	  rinna	  rikligt.	  
Förtäring:	  Smärta	  och	  rodnad	  i	  hals	  och	  mun	  kan	  uppträda.	  Illamående	  och	  magsmärtor	  kan	  	  
uppträda.	  

12.	  EKOLOGISK	  INFORMATION	  

Ekotoxicitet:	  Citric	  acid:	  Leuciscus	  idus	  96H	  LC50	  440	  mg/l	  
Daphnia	  magna	  EC50	  85	  mg/l	  
Fatty	  alcohol	  alkoxylate:	  Leuciscus	  idus	  96H	  LC50	  1-10	  mg/l	  
Rörlighet:	  Löslig	  i	  vatten.	  
Persistens	  och	  nedbrytbarhet:	  Data	  saknas.	  
Bioackumuleringsförmåga:	  Data	  saknas.	  
Andra	  skadliga	  effekter:	  Försumbar	  ekotoxicitet.	  

13.	  AVFALLSHANTERING	  

Metoder	  för	  omhändertagande:	  Flytta	  till	  lämplig	  behållare	  -	  skall	  omhändertagas	  av	  företag	  med	  
specialistkompetens	  vad	  gäller	  denna	  typ	  av	  avfall.	  
EAK-nummer:	  20	  01	  29	  
Omhändertagande	  förpackningar:	  Kan	  användas	  igen	  efter	  sanering.	  
OBS:	  Observera	  eventuell	  förekomst	  av	  ytterligare	  lokala	  eller	  nationella	  bestämmelser	  angående	  
avfallshantering.	  
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14.	  TRANSPORTINFORMATION	  
	  

ADR	  /	  RID	  

UN-nr:	  Inte	  klassificerat	  som	  farligt	  gods.	  

IMDG	  /	  IMO	  

UN-nr:	  Inte	  klassificerat	  som	  farligt	  gods.	  

IATA	  /	  ICAO	  

UN-nr:	  Inte	  klassificerat	  som	  farligt	  gods.	  

15.	  GÄLLANDE	  FÖRESKRIFTER	  

Farosymboler:	  Irriterande.	  
	  

	  
	  
Riskfraser:	  R36:	  Irriterar	  ögonen.	  
Skyddsfraser:	  S2:	  Förvaras	  oåtkomligt	  för	  barn.	  
S25:	  Undvik	  kontakt	  med	  ögonen.	  
S26:	  Vid	  kontakt	  med	  ögonen,	  spola	  genast	  med	  mycket	  vatten	  och	  kontakta	  läkare.	  
S46:	  Vid	  förtäring	  kontakta	  genast	  läkare	  och	  visa	  denna	  förpackning	  eller	  etiketten.	  
Observera:	  Ovanstående	  information	  framhäver	  endast	  de	  viktigaste	  bestämmelserna	  som	  specifikt	  
tillämpas	  på	  produkten	  som	  beskrivs	  i	  säkerhetsdatabladet.	  Observera	  eventuell	  
förekomst	  av	  ytterligare	  bestämmelser	  som	  bör	  tillämpas.	  Vi	  hänvisar	  till	  alla	  tillämpliga	  
nationella,	  internationella	  och	  lokala	  föreskrifter	  och	  bestämmelser.	  

16.	  ANNAN	  INFORMATION	  

Ytterligare	  information:	  Säkerhetsdatablad	  enligt	  Förordning	  (EG)	  nr	  1907/2006.	  
Riskfraser	  i	  avsnitt	  3:	  R36:	  Irriterar	  ögonen.	  
R38:	  Irriterar	  huden.	  
H315:	  Irriterar	  huden.	  
H319:	  Orsakar	  allvarlig	  ögonirritation.	  
Friskrivningsklausul:	  Ovanstående	  information	  bör	  vara	  korrekt	  men	  utger	  sig	  inte	  för	  att	  vara	  
allomfattande	  och	  bör	  därför	  endast	  användas	  som	  vägledning.	  Företaget	  kan	  inte	  hållas	  ansvarig	  för	  
eventuella	  skador	  som	  uppstår	  som	  följd	  av	  hantering	  av	  eller	  kontakt	  med	  ovanstående	  produkt.	  


