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Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 

1.1 Produktbeteckning                   UFI-kod 
HESSA® Fläckborttagare Nr.1 PDDS-D0SX-E00G-A0DR 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och använd-
ningar som avråds från 

Relevanta identifierade användningar  Vattenbaserat rengöringsmedel speciellt fram-
taget för att lösa fläckar av fett, olja, blod, cho-
klad, kaffe, te, mjölk, vin, öl, urin, svett och ägg 
på textilier. 

Användningar som avråds från Inga identifierade. 
Fullständig ordalydelse av specifika använd-
ningskategorier. 

Se avsnitt 16. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Företagsnamn HESSA INDUSTRI AB 
Gatuadress Storvretsvägen 10 
Postadress 749 40 ENKÖPING 
Telefon 0171-279 10 
Telefax 0171-310 75 
E-postadress info@hessa.se 
Webbsida www.hessa.se 
GPS-koordinater 59.639793 / 17.134295 
Facebook, Instagram hessaindustri 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 
Akut Ring 112, begär Giftinformationscentralen 

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Klassificering av ämnet och blandningen 
Enligt 1272/2008 
Eye Dam. 1 H318 
Fullständig ordalydelse av H-fraser Se avsnitt 2.2. 

2.2 Märkningsuppgifter 
Enligt 1272/2008 
Faropiktogram 

FRÄTANDE 

 
GHS05 

      
Signalord Fara. 

 
Faroangivelser 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

mailto:info@hessa.se
http://www.hessa.se/
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Skyddsangivelser 
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om 

du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögon-

skydd / ansiktsskydd.  
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONS-

CENTRALEN/läkare/…  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt 

med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Förordning 648/2004 

2.3 Andra faror 
Hälsoeffekt Ej tillämpligt. 
Miljöeffekter Ej tillämpligt. 

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION om BESTÅNDSDELAR 

3.1/3.2 Ämnen/Blandningar 
Farliga ingredienser Klassificering1 

1272/2008 
Halt i % 

CAS-nr: 69011-36-5  
EG-nr:-  
REACH-nr: 02-2119552461-
55-0000 

Poly(oxy-1,2-etha-
nediyl), alpha-
tridecyl-omega-hyd-
roxy-, grenad 

Acute Tox. 4, H302 
Eye Dam. 1, H318 

15 - <25 

CAS-nr: 9014-01-1  
EG-nr:232-752-2  
Index-nr: 647-012-00-8 

Subtilisin STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Resp. Sens. 1, H334 

0.1 - <0.25 

1 Förklaring till faroangivelser, se avsnitt 16. 
Ämnen, kommentarer Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i av-

snitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i 
avsnitt 8 - om de är tillgängliga. 

ATEmix(inhale, vapour) >20 
ATEmix(inhale, dust/mist)  > 5 
ATEmix(inhale, gas)  > 20000 
ATEmix(dermal)  > 2000 
ATEmix(oral)  > 2000 
Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi)  = 1,296 - 1,944 
  
Rengöringsmedel: > 30%: AQUA 
 15 - 30%: NONJONISKA TENSIDER 
 5 - 15%: PROPYLENE GLYCOL 
 < 5%: TRIETHANOLAMINE, ENZYMER 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32025
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Avsnitt 4: ÅTGÄRDER vid FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.  
 
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkar-
hjälp sökas.  
 
Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. 

 
Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direct 

och håll personen under uppsyn. 
 
Hudkontakt Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. 

Hud som har varit i kontakt med materialet 
tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudren-
göringsmedel kan användas. Använd EJ orga-
niska lösningsmedel. 

 
Ögonkontakt Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast 

ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) 
till dess irritationen upphör och i minst 15 minu-
ter. Se till att skölja under både övre och nedre 
ögonlock. Uppsök genast läkare. 

 
Förtäring Ge personen rikligt att dricka och håll personen 

under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgå-
ende läkare och ta med detta säkerhetsdatab-
lad eller etiketten från produkten. Framkalla ej 
kräkning, annat än om läkaren rekommenderar 
detta. Sänk huvudet så att eventuella kräk-
ningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i hal-
sen. 

 
Rekommenderad personlig skyddsutrustning för 
personer som ger första hjälpen 

Ingen ytterligare information tillgänglig. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Akuta och fördröjda symptom och effekter Överkänslighetsreaktioner: Produkten innehål-

ler ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion 
vid inandning.  
Allergireaktionen inträffar typiskt inom en 
timme efter exponering för allergenet och ger 
en inflammatorisk reaktion i lungorna. Irritat-
ionseffekter: Produkten innehåller ämnen som 
är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller 
vid inandning. Kontakt med lokalirriterande 
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ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir 
mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som 
t.ex. allergener. 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventu-
ellt krävs 
Andra upplysningar Vid exponering eller misstanke om exponering: 

Sök omedelbart läkarhjälp. Medtag detta säker-
hetsdatablad. 

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Släckmedel 
Lämpliga släckmedel Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kol-

syra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej an-
vändas eftersom det kan sprida branden. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Brand- och explosionsrisker Om produkten utsätts för höga temperaturen, 

t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbryt-
ningsprodukter bildas. Dessa är: Koloxider. Vid 
brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för 
nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. 
Brandpersonal bör använda lämplig skyddsut-
rustning. Slutna behållare som utsätts för eld 
avkyls med vatten. Låt ej vatten från brand-
släckning rinna ut i kloak och vattendrag. 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Personlig skyddsutrustning Bär komplett skyddsutrustning inklusive and-

ningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-
240240 för mer information. 

Brandsläckningsmetoder Hänvisning till ert företags brandrutiner. Infor-
mera ansvariga myndigheter vid risk för förore-
ning av vattentäkt. Undvik inandning av rökga-
ser. 

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER vid OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Personliga skyddsåtgärder Undvik direktkontakt med spill. Undvik att an-

das in ångor från spill. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda krav. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Rengöringsmetod Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsam-

ling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brand-
försvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så 
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lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsme-
del bör undvikas. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
Andra anvisningar Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 

och 8 för skyddsföreskrifter. 

Avsnitt 7: HANTERING och LAGRING 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
Hantering Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är 

ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om per-
sonligt skydd. Undvik direktkontakt med pro-
dukten. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Lagring Förvaras alltid i behållare av samma material 

som originalbehållaren. Öppnad behållare skall 
återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för 
att förhindra läckage. 

Lagringsstabilitet/temperatur Ingen data tillgänglig. 

7.3 Specifik slutanvändning 
Specifika användningsområden Denna produkt bör endast användas för de an-

vändningar som beskrivs i avsnitt 1.2. 

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING av EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 

8.1 Kontrollparametrar 
Gränsvärden för exponering (AFS 2018:1) 
Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett 
gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.  
 
DNEL / PNEC  
PNEC (Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-omega-hydroxy-, grenad): >10.000 mg/l  
Exponering: Aktiv slamanläggning  
Exponeringens varaktighet: Enstaka 

8.2 Begränsning av exponeringen 
 
Rekommenderade övervakningsprocedurer Ingen kontroll nödvändig under förutsättning 

att produkten används normalt. 
Generellt Iaktta normal industrihygien. 
Exponeringsscenarier Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatab-

lad, ska de exponeringsscenarier som anges i bi-
lagan följas. 

Exponeringsgräns Det förekommer inga exponeringsgränser för 
innehållsämnena i produkten. 

Tekniska åtgärder Vidta allmän försiktighet vid användning av pro-
dukten. Undvik att inandas gas och damm. 
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Hygieniska åtgärder Vid varje paus vid användning av produkten och 

vid arbetets slut skall de exponerade områdena 
på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, un-
derarmar och ansikte. 

Begränsning av miljöexponering Följ de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat 
kontroll över miljöns exponering för ämnet för 
de exponeringsscenarier som anges i bilagan till 
säkerhetsdatabladet (om en sådan bilaga finns). 

Personlig skyddsutrustning 
Säkerhetsskyltar  

Allmänt Allmänt Använd endast CE-märkt skyddsutrust-
ning. 

Andningsskydd Inga särskilda krav. 
Handskydd Använd skyddshandskar. Den konkreta arbetssi-

tuationen är ej känd. Kontakta handskleveran-
tören för hjälp i valet av handsktyp. Var upp-
märksam på att elastiska handskar töjs ut vid 
användning. Handskens tjocklek och därmed 
dess genombrottstid reduceras därmed. Tem-
peraturen i handsken vid arbete är ca 35° C, me-
dan standardtestet EN 374-3 företas vid 23° C. 
Genombrottstiden reduceras därför med en 
faktor 3. 

Ögonskydd Använd skyddsglasögon med sidosköld. 
Hudskydd (av annat än händerna) Inga särskilda krav. 

Avsnitt 9: FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Form Vätska. 
Färg Klar. 
Lukt Ingen lukt. 
Lukttröskel (ppm) Ingen data tillgänglig. 
pH 9,5. 
Viskositet (40°C) Ingen data tillgänglig. 
Densitet (g/cm³) 1,04. 
Smältpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. 
Kokpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. 
Ångtryck Ingen data tillgänglig. 
Sönderfallstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. 
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100) Ingen data tillgänglig. 
Flampunkt (°C) Ingen data tillgänglig. 
Tändpunkt (°C) Ingen data tillgänglig. 
Självantändningstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig. 
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Explosionsgränser (% v/v) Ingen data tillgänglig. 
Explosiva egenskaper Ingen data tillgänglig. 
Löslighet i vatten Löslig. 
n-oktanol/vatten koefficient Ingen data tillgänglig. 

9.2 Annan information 
Löslighet i fett (g/L)  Ingen data tillgänglig. 

Avsnitt 10: STABILITET och REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 
Reaktivitet Ingen data. 

10.2 Kemisk stabilitet 
Kemisk stabilitet Produkten är stabil under de förhållanden som 

anges i avsnitt 7. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 
Farliga reaktioner Inga särskilda. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 
Förhållanden som ska undvikas Inga särskilda. 

10.5 Oförenliga material 
Material som ska undvikas Starka syror, starka baser, starka oxidationsme-

del och starka reduktionsmedel. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
Farliga sönderdelningsprodukter Produkten sönderdelas ej när den används i en-

lighet med avsnitt 1. 

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om de toxiska effekterna 
Akut toxicitet Ämne: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-

omega-hydroxy-, grenad  
Art: Råtta  
Test: LD50  
Exponeringsväg: Oralt  
Resultat: 500-2000 mg/kg 

Frätande/irriterande på huden Ämne: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-
omega-hydroxy-, grenad  
Test: OECD Guideline 404  
Organism: Kanin  
Resultat: Not irritating 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Orsakar allvarliga ögonskador.  
Ämne: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-
omega-hydroxy-, grenad  
Test: OECD Guideline 404  
Organism: Kanin  
Resultat: Irritating 



 SÄKERHETSDATABLAD 
HESSA® Fläckborttagare Nr.1 

Skapat datum: 2021-09-01 
Ersätter: 2016-01-15 

Utskriftsdatum: 2021-09-06 
Version 3.0 

Sida 8 (12) 

 
Luftvägs-/hudsensibilisering Överkänslighetsreaktioner: Produkten innehål-

ler ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion 
vid inandning. Allergireaktionen inträffar typiskt 
inom en timme efter exponering för allergenet 
och ger en inflammatorisk reaktion i lungorna. 

Mutagenitet i könsceller Ämne: subtilisin. 
Ingen negativ effekt har observerats.  
 
Ämne: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-
omega-hydroxy-, grenad.  
Ingen negativ effekt har observerats. 

Cancerogenitet Ämne: subtilisin. 
Ingen negativ effekt har observerats.  
 
Ämne: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-
omega-hydroxy-, grenad.  
Ingen negativ effekt har observerats. 

Reproduktionstoxicitet Ämne: subtilisin. 
Ingen negativ effekt har observerats.  
 
Ämne: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-
omega-hydroxy-, grenad.  
Ingen negativ effekt har observerats. 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Ingen data tillgänglig.  
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Ingen data tillgänglig. 
Fara vid aspiration Ämne: subtilisin. 

Resultat: 0,8 mg/l 
 
Ämne: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-
omega-hydroxy-, grenad.  
Ingen negativ effekt har observerats. 

Långsiktiga effekter Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen 
som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt 
eller vid inandning. Kontakt med lokalirrite-
rande ämnen kan resultera i att kontaktområ-
det blir mer utsatt för upptag av skadliga äm-
nen, som t.ex. allergener. 

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION 

12.1 Toxicitet 
Akut toxicitet  
Ämne:  
Art: Fisk  
Test: LC50  
Varaktighet:  
Resultat:  

Subtilisin. 
Fisk. 
LC50. 

96. 
8,2 mg protein/l. 
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Ämne:  
Art: 
Test: 
Varaktighet: 
Resultat: 

Subtilisin. 
Alger. 
NOEC. 
72. 
0,041 mg protein/l 

Ämne: 
Art: 
Test: 
Varaktighet: 
Resultat: 

Subtilisin. 
Vattenloppor. 
EC0. 
48. 
0,17 mg/l. 

Ämne:  
 
Art:  
Test:  
Varaktighet:  
Resultat:  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-omega-
hydroxy-, grenad. 
Fisk. 
LC50. 
96 h. 
1-10 mg/l. 

Ämne:  
 
Art:  
Test:  
Varaktighet:  
Resultat:  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-omega-
hydroxy-, grenad. 
Alger. 
EC50. 
72 h. 
1-10 mg/l. 

Ämne:  
 
Art:  
Test:  
Varaktighet:  
Resultat:  

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alpha-tridecyl-omega-
hydroxy-, grenad. 
Vattenloppor. 
EC50. 
48 h. 
1-10 mg/l. 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alph... Nedbrytbart i vattenmiljö. Test: CO2 Evolution. Resultat: >60%  

12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Ämne: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), alph... Potentiell bioackumulering: Nej. LogPow: Ingen data. BCF: 
Ingen data. 

12.4 Rörlighet i jord 
Ingen data. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
Produkten innehåller en vPvB och/eller PBT substans. 

12.6 Andra skadliga effekter 
Inga särskilda. 

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall. 
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EWC-kod  20 01 29 Rengöringsmedel som innehåller far-

liga ämnen. 
Annan märkning Ej tillämpligt. 

 
Förorenad förpackning  
Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med 
restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten. 

 
Förpackningar 
Töm emballaget grundligt. Emballaget kan återanvändas efter noggrann och korrekt rengöring. 
Förpackningar som inte kan rengöras skall tas om hand på samma sätt som ämnet. 

 
Avfallskoder 
Avfallsförordning med bilaga 3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la-

gar/dokument/svensk-forfattningssamling/av-
fallsforordning-2020614_sfs-2020-614 

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION 

14.1 UN-nummer 
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG. 

14.2 Officiell transportbenämning 
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG. 

14.3 Faroklass för transport 
Klass Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och 

IMDG. 
Etikett Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och 

IMDG. 
Klassificeringskod Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och 

IMDG. 
Begränsade mängder Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och 

IMDG. 
Reducerade mängder Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och 

IMDG. 

14.4 Förpackningsgrupp 
Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG. 

14.5 Miljöfaror 
- 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
EmS - 
Transportkategori - 
Tunnelrestriktioner - 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 
Ingen data. 
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Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa 
och miljö 
Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i för-
ordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till 
förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem 
vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel. 
 
Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (CLP). Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(REACH). 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts för produkten. 

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION 
Uppdaterad 
2021-09-06 

 
Förkortningar 
NGV Nivågränsvärde. 
KGV Korttidsgränsvärde. 
PBT Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska. 
vPvB Mycket Persistenta, mycket Bioackumulerande. 

 
Förklaring till faroangivelser 
H302 Skadligt vid förtäring. 
H315 Irriterar huden. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller and-

ningssvårigheter vid inandning. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

 
Källor 
Uppgifter från tillverkaren. 
Kemiska ämnen – databas http://www.prevent.se/kemiskaamnen 
C&L Inventory - http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

 

Övrigt 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassifi-
cering på: Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsme-
toder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) Det rekommenderas att utlämna detta säker-
hetsdatablad till den faktiska användaren av produkten. Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad 

http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database


 SÄKERHETSDATABLAD 
HESSA® Fläckborttagare Nr.1 

Skapat datum: 2021-09-01 
Ersätter: 2016-01-15 

Utskriftsdatum: 2021-09-06 
Version 3.0 

Sida 12 (12) 

 
är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa till-
gängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast 
denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan 
produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ur-
sprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. 
Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte 
uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett pro-
duktdatablad. 

 


