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

1.1  Produktbeteckning  

      BioBlue Rengöringskräm  
 

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

   Relevanta identifierade användningar  
   PC 39 - Kosmetika, kroppsvårdsprodukter  

1.3  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  

   
Leverantör (tillverkare/importör/enda reperesentant/nedströmsanvändare/handlare)  
   PHJ Industriservice AB  

 

   Gata :   Lyckâs 1  

   Postnummer/ort :   33593   Âsenhöga  

   Telefon :   +46 70-34 60 875  

   Kontaktperson för information :   support@bioblue.se  

1.4  Telefonnummer för nödsituationer  

      
112 – begär Giftinformation  
I mindre akuta fall - 010-456 6700 Direktnummer under normal kontorstid  

 

   
AVSNITT 2: Farliga egenskaper  
   

2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen  
   PC 39 - Kosmetika, kroppsvårdsprodukter  

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

2.2  Märkningsuppgifter  
   Ingen  

2.3  Andra faror  
   Ingen  
   

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar  
   

3.2  Blandningar  
   Farliga komponenter  
   Ingen  
   

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen  
   

4.1  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

   
Efter ögonkontakt  

   
Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten.  
Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.  

 

   
Efter förtäring  

   
Framkalla INTE kräkning.  
Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt).  

 

4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  
   Inga kända symtom hittills.  
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4.3  
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs  

   Symptomatisk behandling.  
   

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder  
   

5.1  Släckmedel  

   
Olämpliga släckmedel  
   Ingen  

 

5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra  
   Vid brand kan frigöras: Gaser/ångor, hälsofarlig (hälsovådlig)  

5.3  Råd till brandbekämpningspersonal  
   Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.  

5.4  Ytterligare information  
   Själva produkten är inte brännbar. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.  
   

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  
   

6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  

   
25 - Undvik kontakt med ögonen.  
Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.  

6.2  Miljöskyddsåtgärder  
   Säkerställ att allt avloppsvatten samlas upp och behandlas i ett avloppsreningsverk.  

6.3  Metoder och material för inneslutning och sanering  
   Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare).  

6.4  Hänvisning till andra avsnitt  

   
Säker hantering: se avsnitt 7  
Personligt skydd: se avsnitt 8  
Bortskaffande: se avsnitt 13  

   

AVSNITT 7: Hantering och lagring  
   

7.1  Skyddsåtgärder för säker hantering  
   Ingen  

7.2  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
   Förvaras endast i originalbehållaren.  

   Råd om samförvaring  
   Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder.  

   Ytterligare information om lagringsförhållanden  

   
Skyddas mot: :  
Frost  

7.3  Specifik slutanvändning  
   Teknisk anvisning iakttas. Bruksanvisning iakttas.  
   

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd  
   

8.1  Kontrollparametrar  
   Ingen  
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8.2  Begränsning av exponeringen  

   Personligt skydd  

   Ögon-/ansiktsskydd  
   Ögonskydd: ej nödvändig.  

   Hudskydd  
   Handskydd erfordras inte  

   Allmänna skydds- och hygienåtgärdar  
   Upprätta en plan för hudskydd och följ den.  
   

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper  
   

9.1  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper  

   

Utseende :     Pasta  

Färg :     ljusbeige  

Lukt :     Apelsin  
 

   Säkerhetsrelaterade grunddata  

   

Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall :  ( 1013 hPa )    >    100      °C       

Flampunkt :     >    100      °C       
Nedre explosionsgräns :        utan betydelse            
Övre explosionsgräns :        utan betydelse            
Ångtryck :  ( 50 °C )       utan betydelse            
Densitet :  ( 20 °C )       0,8 - 0,95      g/cm3       
Undersökning om avskiljning av 
lösningsmedel :  ( 20 °C )       utan betydelse            

pH-värde :        4,1 - 5,1            
Avrinningstid :  ( 20 °C )       utan betydelse         DIN-bägare 4 mm    
Viskositet :  ( 20 °C )       8000 - 28000      mPa.s       

 

9.2  Annan information  
   Ingen  
   

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet  
   

10.1  Reaktivitet  
   Ingen information tillgänglig.  

10.2  Kemisk stabilitet  
   Ingen information tillgänglig.  

10.3  Risken för farliga reaktioner  
   Ingen information tillgänglig.  

10.4  Förhållanden som ska undvikas  
   Ingen information tillgänglig.  

10.5  Oförenliga material  
   Ingen information tillgänglig.  

10.6  Farliga sönderdelningsprodukter  
   Ingen information tillgänglig.  
   

AVSNITT 11: Toxikologisk information  
   

11.1  Information om de toxikologiska effekterna  
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   Retning och frätning  
   Verkar primärt retande på huden  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  
   Retning av ögonen  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  

   Sensibilisering  
   Vid hudkontakt  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  
   Vid inanding  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  

   CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)  
   Carcinogenicitet  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  
   Mutagenitet i könsceller  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  
   Reproduktionstoxicitet  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  

   Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  

   Specifik organtoxicitet – upprepad exponering  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  

   Fara vid aspiration  
   Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.  

11.2  Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning  
   Det finns inga data för själva beredningen/blandningen.  

11.3  Andra skadliga effekter  
   Ingen  

11.4  Ytterligare information  
   Ej kontrollerad tillberedning.  
   

AVSNITT 12: Ekologisk information  
   

12.1  Toxicitet  
   Ingen information tillgänglig.  

12.2  Persistens och nedbrytbarhet  

   
De tensider som ingår i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om 
tvätt- och rengöringsmedel. Enligt Recepturen, innehåller produkten inga AOX. (Halogenic Organic Compound).  

12.3  Bioackumuleringsförmåga  
   Ingen information tillgänglig.  

12.4  Rörlighet i jord  
   Ingen information tillgänglig.  

12.5  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
   Detta ämne uppfyller inte PBT-/vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII.  

12.6  Andra skadliga effekter  
   Ingen information tillgänglig.  

12.7  Ytterligare ekotoxikologisk information  
   Ingen  
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AVSNITT 13: Avfallshantering  
   

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder  
   Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processpecifikt enligt EEG.  

   Avfallshanteringen av produkten/förpackningen  
   Alternativ för avfallshantering  

   
Avfallshantering / Förpackning  
   Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas.  

 

   
AVSNITT 14: Transportinformation  
   

14.1  UN-nummer  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  

14.2  Officiell transportbenämning  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  

14.3  Faroklass för transport  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  

14.4  Förpackningsgrupp  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  

14.5  Miljöfaror  
   Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.  

14.6  Särskilda skyddsåtgärder  
   Ingen  
   

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter  
   

15.1  
Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 
miljö  

   Ingen  

15.2  Kemikaliesäkerhetsbedömning  
   För detta ämne genomfördes inte någon kemikaliesäkerhetsbedömning.  
   

AVSNITT 16: Annan information  
   

16.1  Hänvisningar på ändring(ar)  
   02. Märkningsuppgifter  

16.2  Förkortningar och akronymer  
   Ingen  

16.3  Viktiga litteraturreferenser och datakällor  

   

DGUV: GESTIS-Stoffdatenbank 
ECHA: Classification And Labelling Inventory 
ECHA: Pre-registered Substances 
ECHA: Registered Substances 
EC_Safety Data Sheet of Suppliers 
ESIS: European Chemical Substances Information System 
GDL: Gefahrstoffdatenbank der Länder 
UBA Rigoletto: Wassergefährdende Stoffe 
Regulation (EC) No. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council 
Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council  
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16.4  
Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning 
(EG) nr 1272/2008 [CLP]  

   Ingen information tillgänglig.  

16.5  Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)  
   Ingen  

16.6  Utbildningsråd  
   Ingen  

16.7  Ytterligare information  
   Ingen  

 
Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande 
kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, 
bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller 
bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare 
överföras till det nya materialet.  

 
 


