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PUNKT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget  
 
1.1 Produkt  
Handelsnamn: Hagerty Silver Bath Slow  

 

 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som vi varnar för.  
Identifierade användningar:  
AISE-C7 - Rengöring av ytor (flytande, pulver, koncentrerat gel, koncentrerad spray)  
Användningar som vi varnar för: Vi avråder från andra användningar än de specificerade  

 

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet  
Hagerty SA  

 
Kontaktuppgifter   
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 

 

 

1.4 Upplysningar i nödfall  

Akutinformation: Ring 112och begär giftinformation 
Mindre brådskande fall: Giftinformationscentralen 08-33 12 31     

mailto:salj@westpack.com
mailto:info@gense.se
mailto:info@konradw.se
mailto:info@sargenta.se
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PUNKT 2: Identifiering av faror  
 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen  
Produkten uppfyller inte kraven för klassificering enligt direktiv 1999/45/EG och motsvarande nationella lagstiftning.  

 

 
2.2 Etikettuppgifter  

 
 

 

 

Ytterligare information på etiketten:  
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.  

 

2.3 Andra faror  
Det finns inga andra kända faror. Produkten uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB enligt (EU) förordning nr 1907/2006, bilaga XIII.  

 

PUNKT 3: 3 Sammansättning/information om beståndsdelar  
 

3.2 Blandningar  

 
Substans (er)  EG-nummer  CAS-nummer  REACH-nummer  Klassificering  Klassificering  

(EG) 1272/2008  
Komme
ntarer  

Viktprocentv
ärden  

etoxilerad isotridecanol  Polymer*  69011-36-5  [4]  Xn;R22  
Xi;R41  

Ögonskador 1 (H318)  
Skadligt vid förtäring 4 

(H302)  

 1-3  

svavelsyra  231-639-5  7664-93-9  01-2119458838-20  C;R35  Frätskador på hud 1A 
(H314)  

 1-3  

tiourea  200-543-5  62-56-6  Inga tillgängliga data  Xn;R22  
Carc.Cat.3;R40  

N;R51/53  
Repr.Cat.3;R63  

Cancer 2 (H351)  
Fosterskador 2 (H361d)  
Skadligt vid förtäring 4 

(H302)  
Vattenlevande 

organismer 2 (H411)  

 0,1-1  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-
imidazol-1-etylamin  

221-133-2  3010-23-9  Inga tillgängliga data  C;R34  
N;R50/53  

Frätskador på hud 1B 
(H314)  

Vattenlevande 
organismer 1 (H400)  

Vattenlevande 
organismer 1 (H411)  

 0,1-1  

 
* Polymer. 
Den kompletta texten för riskfraser, skyddsfraser och faroangivelser som nämns i detta avsnitt anges under punkt 16. 
Gränsvärde (n) för exponering av arbetsplatser, om sådana finns, redovisas under punkt 8.1. 

[1] Utom: jonisk blandning. . Se förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga V, punkt 3 och 4. Detta salt är potentiellt närvarande utifrån beräkningar och ingår endast för 
klassificering och märkning. Alla utgångsmaterial i den joniska blandningen är registrerade enligt gällande föreskrifter. 
[2] Utom: ingår i bilaga IV till förordning (EG) nr 1907/2006. 
[3] Utom: Bilaga V till förordning (EG) nr 1907/2006. 
[4] Utom: polymer. Se artikel 2 (9) i förordning (EG) nr 1907/2006.  

 

PUNKT 4: Första hjälpen  
 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  
Inandning:  Avlägsna personen från den förorenade luften. Kontakta läkare om besvären kvarstår.  

Hudkontakt:  Krävs inte vid normal användning. Skölj med mycket vatten. Om irritation uppstår, kontakta läkare.  
Ögonkontakt:  Skölj omedelbart med mycket vatten. Uppsök läkare  
Förtäring:  Rensa munnen. Drick omedelbart 1-2 glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare vid förtäring av större 

mängder eller om det uppstår symtom.  
Egna första hjälpen-åtgärder:  Överväg att använda den personliga skyddsutrustning som anges under punkt 8.2.  

 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  
Inandning:  Är normalt inte irriterande eller skadligt vid normal användning.  
Hudkontakt:  Är normalt inte irriterande vid normal användning.  
Ögonkontakt:  Är normalt inte irriterande vid normal användning.  

Förtäring:  Är normalt inte skadligt om inte förtäringen sker i stora mängder.  
Allergiframkallande:  Inga kända effekter.  

 

4.3 Angivande av ifall omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling krävs 
Ingen information om kliniska tester och medicinsk övervakning. Specifik tillgänglig toxikologisk information om ämnen finns under punkt 11.  

 

PUNKT 5: Brandbekämpningsåtgärder  
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5.1 Släckningsmedel  
Koldioxid. Släckningspulver. Avdunstningsdimma. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt  skum.  

 
5.2 Särskilda faror i samband med ämnet eller blandningen  
Inga kända speciella risker.  

 
5.3 Anvisningar för brandmän  
Använd alltid sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder inklusive handskar och skyddsglasögon/ansiktsskärm vid brand.  

 

PUNKT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  
Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs.  

 
6.2 Miljöskyddsåtgärder  
Förhindra att produkten hamnar i avloppssystem, yt- eller grundvatten. Späd med rikligt med vatten.  

 
6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring  
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, universalbindare, sågspån).  

 
6.4 Hänvisning till andra punkter 
Information om personlig skyddsutrustning se punkt 8.2. Information om avfallshantering, se punkt 13.  

 

PUNKT 7: Hantering och lagring 
 
7.1 Säker hantering  
Information om säker hantering:  
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Blanda inte med andra produkter. För rekommendationer om allmän hygien se 
punkt 8.2. Åtgärder för att begränsa miljöexponeringen anges under punkt 8.2. För material som bör undvikas, se punkt 10.5.  

 
Förebyggande av brand och explosion: 

Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs.  

 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
Krav på lagerlokaler/faciliteter: 
Enligt lokala och nationella bestämmelser.  

 
Sammanlagring i förråd/faciliteter: 

Enligt lokala och nationella bestämmelser. För material som bör undvikas, se punkt 10.5.  

 
Allmänna lagringsvillkor  
Förvaras i originalförpackning. För material som bör undvikas, se punkt 10.4.  

 
7.3 Specialanvändning (ar)  
Inga särskilda rekommendationer för användning.  

 

PUNKT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd  
 
8.1 Kontrollparametrar  
Gränsvärden  
 
Gränsvärden för luftförorening, om sådana finns:  

Substans (er)  EU - långvariga 
värden  

EU - kortvariga värden  UK - långvariga 
värden  

UK - kortvariga värden  

svavelsyra  0,05 mg/m
3   0,05 mg/m

3
 dimma   

 
Biologiska gränsvärden, om sådana finns:  
 
Rekommenderade övervakningsmetoder, om sådana finns:  
 
Ytterligare gränsvärden i samband med användning, om sådana finns:  
 

DNEL-/DMEL- och PNEC-värden  
Human exponering  
DNEL-exponering, oral - konsument (mg/kg kroppsvikt)  

Substans (er)  Kortvarig - lokala 
effekter  

Kortvarig - 
systemiska effekter  

Långvarig - lokala 
effekter  

Långvarig - 
systemiska effekter  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

svavelsyra  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

tiourea  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  
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DNEL-exponering, hud - arbetare  

Substans (er)  Kortvarig - lokala 
effekter  

Kortvarig - 
systemiska effekter 
(mg/kg kroppsvikt)  

Långvarig - lokala 
effekter  

Långvarig - 
systemiska effekter 
(mg/kg kroppsvikt)  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

svavelsyra  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

tiourea  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

 
DNEL-exponering, hud - konsument  

Substans (er)  Kortvarig - lokala 
effekter  

Kortvarig - 
systemiska effekter 
(mg/kg kroppsvikt)  

Långvarig - lokala 
effekter  

Långvarig - 
systemiska effekter 
(mg/kg kroppsvikt)  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

svavelsyra  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

tiourea  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

 

DNEL-exponering genom inandning - arbetare (mg/m3)  
Substans (er)  Kortvarig - lokala 

effekter  
Kortvarig - 

systemiska effekter  
Långvarig - lokala 

effekter  
Långvarig - 

systemiska effekter  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

svavelsyra  0,1  Inga tillgängliga data  0,05  Inga tillgängliga data  

tiourea  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

 

DNEL-exponering vid inandning - konsument (mg/m3) (mg/m3)  
Substans (er)  Kortvarig - lokala 

effekter  
Kortvarig - 

systemiska effekter  
Långvarig - lokala 

effekter  
Långvarig - 

systemiska effekter  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

svavelsyra  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

tiourea  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

 
Miljöexponering  
Miljöexponering - PNEC  

Substans (er)  Ytvatten, färskvatten 
(mg/l) 

Ytvatten, havsvatten 
(mg/l)  

Periodvis (mg/l)  Avloppsreningsverk 
(mg/l)  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

svavelsyra  0,0025  0,00025  Inga tillgängliga data  8,8  

tiourea  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

 
Miljöexponering - PNEC, forts.  

Substans (er)  Sediment, färskvatten 
(mg/kg)  

Sediment, havsvatten 
(mg/kg)  

Jord (mg/kg)  Luft (mg/m3)  
etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

svavelsyra  0,002  0,002  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

tiourea  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  Inga tillgängliga data  

 
8.2 Begränsning av exponeringen  
Allmän hälsa och säkerhet  
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Undvik kontakt med ögonen.  

 
Följande information gäller för de användningsområden som specificeras under punkt 1.2. 

Se produktinformationen för anvisningar om användning och hantering, om sådana finns tillgängliga. 
Normal användning förutsätts här. 
 

Rekommenderade försiktighetsåtgärder för hantering av outspädd produkt:  
 
Lämpliga åtgärder:  Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden.  
Lämpliga organisatoriska åtgärder:  Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden.  

 

Personlig skyddsutrustning  
Skydd av ögon/ansikte:  Skyddsglasögon krävs normalt inte. Deras användning rekommenderas dock i de fall där hantering 

av outspädd produkt innebär risk för stänk.  

Handskydd:  Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden.  
Kroppsskydd:  Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden.  
Andningsskydd:  Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden.  

 
8.2 Begränsning av exponeringen  Inga speciella krav vid normala användningsförhållanden.  

 

PUNKT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper  
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9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper  
Informationen i detta avsnitt gäller denna produkt, om det inte uttryckligen anges att uppgifter om ämnet har lämnats.  
 

 
 

Metod/anmärkning  
 

Form: Flytande  
Färg: Ljusblå  
Lukt:  Svagt parfymerad  

Luktgräns: Inte tillämpligt.  
pH:<2 (koncentreret)  
 

 
 

Smältpunkt/fryspunkt (°C): Inte fastställt.  
 

 
 

Kokpunkt/kokområde: (°C): Inte fastställt.  
 

 
 

 
Uppgifter om ämnet, kokpunkt  

Substans (er)  Värde  
(°C)  

Metod  Atmosfärstryck  
(hPa)  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data    
svavelsyra  310-335  Ingen metod angiven   

tiourea  Inga tillgängliga data    
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data    

 

 

 
 

Metod/anmärkning  
 

Flampunkt (°C): Inte tillämpligt.  
 

 
 

Självtändbarhet: Inte fastställt.  
 

 
 

Avdunstningshastighet: Inte fastställt.  
 

 
 

Brandfarlighet (fast, gas): Inte fastställt.  
 

 
 

Övre/undre antändningsgräns (%): Inte fastställt.  
 

 
 

 
Uppgifter om ämnet, antändbarhets- eller explosionsgränser, om sådana finns:  
 

 

 
 

Metod/anmärkning  
 

Ångtryck: Inte fastställt.  
 

 
 

 
Uppgifter om ämnet, ångtryck  

Substans (er)  Värde  
(Pa)  

Metod  Temperatur  
(°C) 

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data    
svavelsyra  10  Ingen metod angiven  20  

tiourea  Inga tillgängliga data    
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data    

 

 

 
 

Metod/anmärkning  
 

Ångdensitet: Inte fastställt.  
 

 
 

Densitet: 1.02 g/cm³ (20°C)  
 

 
 

Löslighet i/blandbarhet med vatten: Helt blandbar  

 
Uppgifter om ämnet, blandbarhet med vatten  

Substans (er)  Värde  

(g/l)  

Metod  Temperatur  

(°C)  

etoxilerad isotridecanol  Blandbar  Ingen metod angiven  20  

svavelsyra  Inga tillgängliga data    
tiourea  Blandbar    

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data    

 

 
Uppgifter om ämnet, partitionskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow): se punkt 12.3  
 
 

Metod/anmärkning  
 

Självantändningstemperatur: Inte fastställt.  
 

 
 

Nedbrytningstemperatur: Inte fastställt.  
Ångdensitet:Ej tillämpligt  
 

 
 

Explosiva egenskaper: Inte explosivt.  
 

 
 

Oxiderande egenskaper: Inte oxiderande.  
 

 
 

 
9.2 Annan information  
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Ytspänning (N/m): Inte fastställt.  
 

 
 

Korrosion av metaller  
(Enligt IMDG-/ADR-föreskrifterna): Inte fastställt.  
 

 
 

 
Uppgifter om ämnet, dissociationskonstant, om tillgänglig:  

Substans (er)  Värde  Metod  Temperatur  
(°C)  

svavelsyra  1,92 (pKa)  Ingen metod angiven   

 

PUNKT 10: Stabilitet och reaktivitet  
 
10.1 Reaktivitet  
Inga kända reaktivitetsfaror under normala förvarings- och användningsförhållanden.  

 
10.2 Kemisk stabilitet  
Stabil under normala förvarings- och användningsförhållanden.  

 

10.3 Risken för farliga reaktioner  
Inga kända farliga reaktioner under normala förvarings- och användningsförhållanden.  

 

10.4 Förhållanden som ska undvikas  
Inga kända under normala förvarings- och användningsförhållanden.  

 
10.5 Material som ska undvikas  
Reagerar basiskt.  

 
10.6 Farliga nedbrytningsprodukter  
Inga kända under normala förvarings- och användningsförhållanden.  

 

PUNKT 11: Toxikologisk information  
 
11.1 Information om toxikologiska effekter  
Blandningar  
Inga tillgängliga uppgifter för blandningen.  
 

Uppgifter om ämnet anges nedan, om de är relevanta och tillgängliga.  

 
Akut toxicitet  
Akut oral toxicitet  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/kg)  

Arter  Metod  Exponering
stid (h)  

etoxilerad isotridecanol  LD50   > 2 000  +Råtta  OECD 423 (EU B.1 tris)   
svavelsyra  LD50  2140  Råtta  Ingen metod angiven   

  LD50  1750  Råtta  Ingen metod angiven   
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  LD50  > 2 000  Råtta  OECD 401 (EU B.1) 

Read across  
 

 
Akut dermal toxicitet  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/kg)  

Arter  Metod  Exponering
stid (h)  

etoxilerad isotridecanol   Inga tillgängliga 
data  

   

svavelsyra   Inga tillgängliga 
data  

   

tiourea  LD50  2800  Råtta  Ingen metod angiven   
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 

data  
   

 
Akut toxicitet vid inandning  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/l)  

Arter  Metod  Exponering
stid (h)  

etoxilerad isotridecanol   Inga tillgängliga 
data  

   

svavelsyra  LC50  0,375  Råtta  Ingen metod angiven   
tiourea   Inga tillgängliga 

data  
   

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

   

 
Irritation och frätning  
Hudirritation och frätning  

Substans (er)  Resultat  Arter  Metod  Exponeringstid  

etoxilerad isotridecanol  Inte irriterande  Kanin  OECD 404 (EU B.4)   
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svavelsyra  Frätande  Kanin  Ingen metod angiven   
tiourea  Inga tillgängliga data     

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Irriterande  Kanin  Ingen metod angiven  48 timmar  

 
Ögonirritation och frätning  

Substans (er)  Resultat  Arter  Metod  Exponeringstid  

etoxilerad isotridecanol  Allvarlig skada  Kanin  OECD 405 (EU B.4)   
svavelsyra  Frätande  Kanin  Ingen metod angiven   

tiourea  Inga tillgängliga data     
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Allvarlig skada  Kanin  OECD 405 (EU B.4)   

 
Luftvägsirritation och frätning  

Substans (er)  Resultat  Arter  Metod  Exponeringstid  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data     
svavelsyra  Inga tillgängliga data     

tiourea  Inga tillgängliga data     
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data     

 

Allergiframkallande:  
Allergiframkallande vid hudkontakt  

Substans (er)  Resultat  Arter  Metod  Exponeringstid (h)  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data     
svavelsyra  Inte 

allergiframkallande  
   

tiourea  Inga tillgängliga data     
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data     

 
Allergiframkallande vid inandning  

Substans (er)  Resultat  Arter  Metod  Exponeringstid  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data     
svavelsyra  Inga tillgängliga data     

tiourea  Inga tillgängliga data     
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data     

 

Toxicitet vid upprepad dosering  
Subakut eller subkronisk oral toxicitet  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/kg 

kroppsvikt/da
g)  

Arter  Metod  Exponering
stid (dagar)  

Specifika effekter och 
påverkade organ  

etoxilerad isotridecanol   Inga tillgängliga 
data  

    

svavelsyra   Inga tillgängliga 
data  

    

tiourea   Inga tillgängliga 
data  

    

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

    

 
Subkronisk dermal toxicitet  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/kg 

kroppsvikt/da
g)  

Arter  Metod  Exponering
stid (dagar)  

Specifika effekter och 
påverkade organ  

etoxilerad isotridecanol   Inga tillgängliga 
data  

    

svavelsyra   Inga tillgängliga 
data  

    

tiourea   Inga tillgängliga 
data  

    

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

    

 
Subkronisk toxicitet vid inandning  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/kg 

kroppsvikt/da
g)  

Arter  Metod  Exponering
stid (dagar)  

Specifika effekter och 
påverkade organ  

etoxilerad isotridecanol   Inga tillgängliga 
data  

    

svavelsyra  TCL0  3  Human  Ingen metod 
angiven  

Inte 
standard  

 

tiourea   Inga tillgängliga 

data  
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4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

    

 
Kronisk toxicitet  

Substans (er)  Exponering
sväg  

Effektpara
meter  

Värde  
(mg/kg 

kroppsvikt/d
ag)  

Arter  Metod  Exponering
stid  

Specifika effekter och 
påverkade organ  

Kommentar  

etoxilerad isotridecanol    Inga 
tillgängliga 

data  

     

svavelsyra    Inga 
tillgängliga 

data  

     

tiourea    Inga 
tillgängliga 

data  

     

4,5-dihydro-2-
heptadecyl-1 H-

imidazol-1-etylamin  

  Inga 
tillgängliga 

data  

     

 
CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)  
Uppgifter om blandningen: 

Klassificeringskriterierna kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 
 
Uppgifter om ämnet, om de är relevanta och tillgängliga. Uppgifter om ämnet anges nedan, om de är relevanta och tillgängliga.  

 
Karcinogenicitet  

Substans (er)  Effekt  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data  

svavelsyra  Inga tecken på karcinogenicitet, negativa testresultat  

tiourea  Inga tecken på karcinogenicitet, negativa testresultat  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga data  

 
Mutagenicitet  

Substans (er)  Resultat (in-vitro)  Metod  
(in vitro)  

Resultat (in vivo)  Metod  
(in vivo)  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data   Inga tillgängliga data   
svavelsyra  Inga tillgängliga data   Inga tillgängliga data   

tiourea  Inga tillgängliga data   Inga tillgängliga data   
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-

etylamin  
Inga tillgängliga data   Inga tillgängliga data   

 
Reproduktionstoxicitet  

Substans (er)  Effektparame
ter  

Specifik effekt  Värde  
(mg/kg 

kroppsvikt/d
ag)  

Arter  Metod  Exponerings
tid  

Kommentarer och andra 
rapporterade effekter   

etoxilerad isotridecanol    Inga 
tillgängliga 

data  

    

svavelsyra    Inga 
tillgängliga 

data  

    

tiourea   Teratogeniska effekter  Inga 
tillgängliga 

data  

   Tecken på möjlig teratogenicitet  

4,5-dihydro-2-
heptadecyl-1 H-

imidazol-1-etylamin  

  Inga 
tillgängliga 

data  

    

 
Potentiella negativa hälsoeffekter och symtom 

Eventuella effekter och symtom relaterade till produkten anges under punkt 4.2.  

 

PUNKT 12: Miljöinformation  
 
12.1 Toxicitet  
Blandningar  
Inga tillgängliga uppgifter för blandningen.  
 

Uppgifter om ämnet anges nedan, om de är relevanta och tillgängliga.  

 
Akvatisk toxicitet vid kortsiktig exponering  
Akvatisk toxicitet vid kortsiktig exponering - fisk  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/l)  

Arter  Metod  Exponering
stid (h)  

etoxilerad isotridecanol  LC50  10 - 100  Karp  Ingen metod angiven  96  

svavelsyra  LC50  16 - 28  Lepomis 
macrochirus  

Ingen metod angiven  96  
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tiourea   Inga tillgängliga 
data  

   

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  LC50  0,35  Fisk  OECD 203 
analogisering  

96  

 
Akvatisk toxicitet vid kortsiktig exponering - skaldjur  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/l)  

Arter  Metod  Exponering
stid (h)  

etoxilerad isotridecanol  EC50  10 - 100  Ospecificerat  Ingen metod angiven  48  

svavelsyra  EC50  29  Daphnia magna  Ingen metod angiven  24  

tiourea  EC50  9  Daphnia magna  Ingen metod angiven  48  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  EC50  0,29  Daphnia magna  OECD 202 
analogisering  

48  

 
Akvatisk toxicitet vid kortsiktig exponering - alger  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/l)  

Arter  Metod  Exponering
stid (h)  

etoxilerad isotridecanol  EC50  10 - 100  Ospecificerat  Ingen metod angiven  72  

svavelsyra  EC50  > 100  Desmodesmus 
subspicatus  

Ingen metod angiven  72  

tiourea   Inga tillgängliga 
data  

   

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

   

 
Akvatisk toxicitet vid kortsiktig exponering - alger  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/l)  

Arter  Metod  Exponering
stid (dagar)  

etoxilerad isotridecanol   Inga tillgängliga 
data  

   

svavelsyra   Inga tillgängliga 
data  

   

tiourea   Inga tillgängliga 
data  

   

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

   

 
Konsekvenser för avloppsrening - toxicitet för bakterier  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/l)  

Inokulat  Metod  Exponering
stid  

etoxilerad isotridecanol  EC10  > 10 000  Bakterier  DIN 38412/Del 8  17 timmar  

svavelsyra  EC50  58  Akiverat slam  Ingen metod angiven  120 timmar  

tiourea   Inga tillgängliga 
data  

   

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

   

 
Akvatisk långtidstoxicitet  
Akvatisk långtidstoxicitet - fisk  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/l)  

Arter  Metod  Exponering
stid  

Observerade effekter  

etoxilerad isotridecanol   Inga tillgängliga 
data  

    

svavelsyra  NOEC  0,31  Salvelinus 
fontinalis  

Ingen metod 
angiven  

  

tiourea   Inga tillgängliga 
data  

    

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

    

 
Akvatisk långtidstoxicitet - skaldjur  

Substans (er)  Effektpara
meter  

Värde  
(mg/l)  

Arter  Metod  Exponering
stid  

Observerade effekter  

etoxilerad isotridecanol   Inga tillgängliga 
data  

    

svavelsyra  NOEC  0,15  Daphnia magna  Ingen metod 
angiven  

  

tiourea   Inga tillgängliga 
data  

    

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin   Inga tillgängliga 
data  

    

 
Akvatisk toxicitet för andra vattenlevande bottenlevande organismer, inklusive sedimentlevande organismer, om sådana uppgifter finns:  
 
Terrestrisk toxicitet  
Terrestrisk toxicitet - ryggradslösa landdjur, inklusive daggmask, om sådana uppgifter finns:  
 
Terrestrisk toxicitet - växter, om sådana uppgifter finns:  
 
Terrestrisk toxicitet - fåglar, om sådana uppgifter finns:  
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Terrestrisk toxicitet - nyttoinsekter, om sådana uppgifter finns:  
 
Terrestrisk toxicitet - jordbakterier, om sådana uppgifter finns:  
 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet  
Abiotisk nedbrytning  
Abiotisk nedbrytning - fotokemisk nedbrytning i luft, om sådana uppgifter finns:  
 
Abiotisk nedbrytning - hydrolys, om sådana uppgifter finns:  
 
Abiotisk nedbrytning - andra processer, om sådana uppgifter finns:  
 
Biologisk nedbrytning  
Lätt biologiskt nedbrytbar - aeroba förhållanden  

Substans (er)  Inokulat  Analysmetod  DT50  Metod  Utvärdering  

etoxilerad isotridecanol   CO2-produktion  60 % på 28 dagar  OECD 301B  Lätt biologiskt nedbrytbar  

svavelsyra      Inte tillämpligt (oorganiskt 
ämne)  

tiourea      Inte lätt nedbrytbart.  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin     OECD 301B  Inte lätt nedbrytbart.  

 
Lättnedbrytbarhet - anaeroba och marina förhållanden, om sådana uppgifter finns:  
 
Nedbrytning i relevanta delar av miljön, om sådana uppgifter finns:  
 
Preparatets tensid(er) uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. 

Uppgifter som stöder detta påstående finns till förfogande för behöriga myndigheter och kommer att göras tillgängliga vid direkt förfrågan, eller 
på begäran av tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.  

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga  
Partitionskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow)  

Substans (er)  Värde  Metod  Utvärdering  Kommentar  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data   Ingen bioackumulering väntas   
svavelsyra  Inga tillgängliga data   Ingen bioackumulering väntas   

tiourea  Inga tillgängliga data     
4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-

1-etylamin  
Inga tillgängliga data     

 
Biokoncentrationsfaktor (BCF)  

Substans (er)  Värde  Arter  Metod  Utvärdering  Kommentar  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga data      
svavelsyra  Inga tillgängliga data      

tiourea  Inga tillgängliga data      
4,5-dihydro-2-

heptadecyl-1 H-
imidazol-1-etylamin  

Inga tillgängliga data      

 
12.4 Mobilitet i jord  
Adsorption/desorption till jord eller sediment  

Substans (er)  Adsorptionskoeff
icient  

Log Koc 

Desorptionskoeffi
cient  

Log Koc  

Metod  Jord-
/sedimenttyp  

Utvärdering  

etoxilerad isotridecanol  Inga tillgängliga 
data  

   Potential för adsorption till 
jord  

svavelsyra  Inga tillgängliga 
data  

   Låg potential för adsorption 
till jord  

tiourea  Inga tillgängliga 
data  

   Stor potential för mobilitet i 
jord  

4,5-dihydro-2-heptadecyl-1 H-imidazol-1-etylamin  Inga tillgängliga 
data  

    

 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen. Ämnen som uppfyller kriterierna för PBT/vPvB, nämns under punkt 3.  
Ämnen som uppfyller kriterierna för PBT/vPvB, nämns under punkt 3.  

 
12.6 Andra skadliga effekter. Inga andra skadliga effekter kända.  
Inga andra skadliga effekter kända.  

 

PUNKT 13: Avfallshantering  
 
13.1 Metoder för avfallshantering  
Restavfall/restprodukter  Avfallshantering enligt lokala bestämmelser.  
Europeiska avfallskatalogen:  20 01 30 - andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29.  

 

Tomma förpackningar  
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Rekommendation:  Avfallshantering enligt lokala bestämmelser.  

Lämpliga rengöringsmedel:  Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.  

 

PUNKT 14: Transportinformation  
 

 
 
ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA  
14.1 UN-nummer: Inte farligt gods.  
14.2 Officiell transportbenämning: Inte farligt gods.  
14.3 Faroklass (er): Inte farligt gods.  

14.4 Förpackningsgrupp: Inte farligt gods.  
14.5 Miljöfaror Inte farligt gods.  
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Inte farligt gods.  

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Denna produkt transporteras inte i bulkcontainrar  

 

PUNKT 15: Gällande föreskrifter  
 
15.1 Speciella bestämmelser/speciell lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö  
 
Tillstånd eller begränsningar (förordning (EG) nr 1907/2006, avsnitt VII och VIII). Inte tillämpligt. Inte tillämpligt.  

 
Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004  
non-ioniska ytaktiva medel  < 5 %  
parfymer   

 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning  
Det har inte utförts någon kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen.  

 

PUNKT 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.  

 
MSDS-kod: MS1001334  
 

Version: 01  
 

Omarbetning: 2013-07-12  
 

 
Orsak till ändring: Formatet har justerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II 
Formatet har justerats i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II  

 

Den kompletta texten för riskfraser, skyddsfraser och faroangivelser som nämns i detta avsnitt  
• R41 - Risk för allvarliga ögonskador 
• R22 - Farligt vid förtäring. 
• R35 - Starkt frätande 
• R40 - Misstänks kunna ge cancer 
• R63 - Möjlig risk för fosterskador 

• R34 - Frätande.  
• R51/53 - Giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
• R50/53 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
• H302 - Skadligt vid förtäring. 
• H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
• H318 - Orsakar allvarliga ögonskador. 
• H351 - Misstänks kunna orsaka cancer. 
• H361 - Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. 
• H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
• H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

• H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  

 
Förkortningar och akronymer: 
• AISE - det officiella representativa organet för den europeiska industrin för tvålprodukter, rengöringsmedel och underhållsprodukter. 
• DNEL - härledd nivå utan effekt (nolleffektnivå) 
• EUH - CLP-specifik faroangivelse 
• PBT - Persistent, bioackumulerande och toxisk 
• PNEC - uppskattad nolleffektkoncentration 
• REACH-nummer - REACH-registreringsnummer, utan leverantörspecifik del 
• vPvB - mycket långlivade och mycket bioackumulerande  

 
Slut på säkerhetsdatabladet  

 

 


