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Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 

Tryckdatum 26.10.2010     Omarbetad 26.10.2010  

Varumärkesnamn: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN 

   
1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget  

 
· Handelsnamn: HAGERTY ULTRASONIC JEWEL CLEAN  
 
· Användning: Rengöring/vård av ädla metaller eller smycken  
 

· Tillverkare/leverantör:  

Hagerty SA  

Promenade-Noire  

CH-2000 Neuchâtel  

Schweiz  

Tel.: +41 32 724 44 64 

Webb: www.hagertycare.com  
 
Home / Personal Care: 
 

Westpack   AB GENSE     AB KONRAD WAHLSTRÖM   AB Sargenta  

Grävlingsstigen 14   Box 1115   Magnus Ladulasgatan 53   Singelgatan 6B 

S-13941 Värmdö   S-63180 Eskilstuna   S-104 60 Stockholm   S-212 28 Malmö 

Tel.: +46 87 15 15 08   Tel.: +46 16 15 90 90   Tel.: +46 8 556 08 350   Tel.: +46 40 12 65 50  

salj@westpack.com    info@gense.se    info@konradw.se    info@sargenta.se  

 

· Upplysningar: Hagerty SA  

· Upplysningar i nödfall:  

Akutinformation: Ring 112 och begär giftinformation 

Mindre brådskande fall: Giftinformationscentralen 08-33 12 31  

 

2 Identifiering av faror  

 

· Klassificering: Inget farligt ämne enligt klassificeringssystemen i relevanta EG-direktiv.  

· Risker för människa och miljö: ogiltigt 

 · Klassificeringssystem:  

Klassificeringen motsvarar aktuella EG-förordningar om farliga ämnen och preparat 

 

3 Sammansättning/information om beståndsdelar  

 

· Kemisk karakterisering 

 · Beskrivning: Blandning i vatten med icke-farliga beståndsdelar och nedan angivna ämnen 

 · Farliga beståndsdelar: ogiltigt  
 

· Farliga beståndsdelar:   

CAS: 64425-86-1 
EINECS: Polymer 

alkylalkoholetoxylat Xn, Xi, N; R 22-41-50 < 5 %  

CAS: 1336-21-6 
EINECS: 215-647-6 

ammoniak C, N; R 34-50 < 5 % 

CAS: 64-02-8 
EINECS: 200-573-9 

tetranatrium etylendiamintetraacetat Xn, Xi; R 22-41 < 5 % 

 

· Ämnen enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel   

Nonjoniskt ytaktivt ämne, anjoniskt ytaktivt ämne, EDTA och salter därav 
 

< 5 %  

Parfymer, linalool  

Ytterligare information: Den kompletta texten till relevanta riskfraser finns under punkt 16. 

      (Fortsätter på sidan 2) 
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      (Fortsättning från sidan 1) 

4 Första hjälpen  

 

· Allmän information: Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs.  

· Inandning: Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs. 

· Hudkontakt: Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs.  

· Ögonkontakt: Sköjl omedelbart med mycket vatten 

· Förtäring:  
Skölj munnen och drick ett eller två glas vatten (eller mjölk). 
Kontakta läkare vid fortsatta symtom. 

 

5 Brandbekämpningsåtgärder  

· Lämpliga släckningsmedel: CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller 

alkoholbeständigt skum.  
· Skyddsutrustning: Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs. 

 

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  

· Skydd av personal: Behövs inte. 

 · Miljöskyddsåtgärder: Späd med mycket vatten  

· Saneringsmetod: Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, universalbindare, sågspån).  

Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.  

· Ytterligare information: Det frigörs inga farliga material.  
 

 

7 Hantering och lagring  

 

· Hantering (se även punkt 8 och 15)  

· Information om säker hantering: Följ allmänna regler för arbete med kemikalier. 

· Information om skydd mot explosioner och bränder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs.  
 

· Lagring 

 · Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs. 

 · Lagring i ett gemensamt förråd: Behövs inte. 
 · Ytterligare information om lagringsvillkoren: Nej 

 

8 Begränsning av exponeringen och personligt skydd  

 

· Ytterligare information beträffande utformningen av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.  
 

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas: 

 Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som bör övervakas.  

· Ytterligare information: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.  
 

· Personlig skyddsutrustning 

· Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Allmänna skyddsåtgärder för hantering av kemikalier bör följas 

· Andningsskydd: Personligt skydd krävs normalt inte.   (Fortsätter på sidan 3) 

 

      (Fortsättning från sidan 2) 

· Handskydd:  Vid normal användning krävs inga handskydd 

· Ögonskydd: Skyddsglasögon krävs normalt inte. Deras användning rekommenderas dock i de fall där hantering av outspädd produkt innebär risk 

för stänk.  
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9 Fysikaliska och kemiska egenskaper  

 
· Allmän information  

Form:  Flytande 

Färg:  Klar  

 Rosa 
 

Lukt:  Svagt parfymerad  

· Ändring av tillståndet   

Smältpunkt/smältområde:  Inte fastställt. 

 Kokpunkt/kokområde:  > 100 °C 
 

· Flampunkt:  Inte tillämpligt. 
 

 · Självtändbarhet:  Produkten är inte självantändlig. 
 

 · Explosionsfara:  Produkten är inte explosionsfarlig. 

 

  Ångdensitet:  23 mbar. 

 · Densitet vid 20 °C:  1,00 g/cm³  
 

· Löslighet i/blandbar med  

vatten:  Fullständigt blandbar  

· PH-värde:  10,5 < pH ≤ 11,0 

 

10 Stabilitet och reaktivitet  

 

· Värmeavledning/förhållanden som bör undvikas: Ingen nedbrytning vid ändamålsenlig användning.  

· Farliga reaktioner: Reagerar med syre. 

· Farliga nedbrytningsprodukter: Inga farliga nedbrytningsprodukter. 

 
 (Fortsätter på sidan 4) 
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(Fortsättning från sidan 3) 

11 Toxikologisk information  

 

· Akut toxicitet:  

· LD50 (oralt): Baserat på den toxikologiska klassificeringen uppskattas LD50 (oralt) vara >2 000 mg/kg. 

  

· Primär retningseffekt: 

 · Hudkontakt: Är normalt inte irriterande eller skadligt vid normal användning 

 · Ögonkontakt: Är normalt inte irriterande eller skadligt vid normal användning 

 · Inandning: Inte tillämpligt. 

 · Förtäring: Är normalt inte skadligt om inte förtäringen sker i stora mängder.  
 

· Ytterligare toxikologisk information:  

Det finns inget krav på etikettering om toxikologiska egenskaper eller effekter på människors hälsa enligt EG-direktiven om farliga ämnen och 

preparat. När produkten används och hanteras i enlighet med anvisningarna är det osannolikt att den har skadliga effekter.  
 

  

12 Miljöinformation  

 

· Allmänna hänvisningar:  

När produkten används för det ändamål den är avsedd för bör den inte ha någon negativ inverkan på miljön.  
 

 

13 Avfallshantering  

 

· Produkt 

 · Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.  
 

· Ej rengjorda förpackningar  

· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.  

· Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.  
 

 

14 Transportinformation  

 

· Vägtransport ADR/RID (gränsöverskridande) 

 · ADR/RID-klass: - 
 

· Sjötransport IMDG: 

 · IMDG-klass:  
 

· Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR: 

 · ICAO/IATA-klass: - 
 

· Transport/Ytterligare information: Ofarligt i enlighet med dessa regler.  
 

  
  (Fortsätter på sidan 5) 
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15 Gällande föreskrifter  

 

· Märkning enligt EEC-riktlinjer: 

 Ofarligt i enlighet med riktlinjerna i relevanta EG-direktiv.  
 

· Ytterligare indikationer på etiketter:  

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.  
 

 

16 Annan information  

 

Uppgifterna i detta dokument baseras på vår aktuella kunskap. De utgör ingen garanti beträffande specifika produktegenskaper och utgör ingen 

grund för ett juridiskt bindande avtal.  
 
· Text till riskfraser för beståndsdelar som nämns under punkt 3: 
22 Farligt vid förtäring. 
34 Frätande. 
41 Risk för allvarliga ögonskador. 
50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
 

· Avdelning som utfärdar datablad: Hagerty SA  

· Kontakt: tel.: +41 32 724 44 67      

 · Internationella referenser: 61606-007 

· MSDS-kod: 

 · Version: 4  

· Omarbetningsdatum: 26.10.2010  
 

· * Ändringar markeras med en asterisk (*) i marginalen  
 

 


