ODORKLENZ
Nytt banbrytande miljö- och användarvänligt additiv för klädtvätt – Nano-Active. Tar bort
starka organiska lukter, doftämnen och kemikalier genom att absorbera och neutralisera
dem. OdorKlenz Laundry Additive är fritt från parfymämnen och ger luktneutrala resultat.
Produkter med Den blå kransen från Astma-Allergi Danmark har gått igenom en riskbedömning och gör att du kan känna dig trygg med att risken för allergi ska vara minimal.
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ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV FÖR KLÄDTVÄTT
TEKNIK SOM TAR BORT LUKT OCH KEMIKALIER I DIN TVÄTT –
HUR FUNGERAR ODORKLENZ?
Att få bort förorenande kemikalier och lukt är ett viktigt område
som har stor inverkan på människors hälsa och livskvalitet. Vanliga
produkter för att få bort lukt använder en rad olika tekniker, däribland: kol, absorberingsmedel, enzymer, doftämnen, talk, natriumkarbonat osv. i syfte att försöka dämpa eller maskera lukten.
Många tekniker fungerar bara i begränsad omfattning och har
ofta ingen äkta förmåga att ta bort lukt och neutralisera den. Ofta
kan de kemiska föroreningskällorna frigöras både till miljö och
människor, vilket är en betydande brist i många av de vanligaste
luktbehandlingsprodukterna.
Ämnena i OdorKlenz® är säkra för miljön och de nanokristallina metalloxiderna är inte giftiga. De beskrivs vetenskapligt som mycket
effektiva "nedbrytande absorberande kemikalier". När dessa material kommer i kontakt med skadliga luktframkallande kemikalier,
fångar metalloxidernas aktiva områden först kemikalierna, därefter påbörjas neutraliseringsprocessen. Denna speciella funktion är
nödvändig för många typer av luktande kemikalier som har en rad
olika funktionella grupper. Metalloxidernas ökande ytarea, deras
unika struktur och yttre form, deras höga kemiska reaktivitet och
funktionella porositet bidrar alltsammans till den ökade kemiska
absorberingen och de luktneutraliserande egenskaperna.

VAD KAN ODORKLENZ GÖRA FÖR DIG?
OdorKlenz Laundry Additive för klädtvätt är ett säkert och effektivt
additiv som tar bort starka lukter i tvätten som vanliga tvättmedel
inte kan ta bort. OdorKlenz Laundry Additive är perfekt för personer med kontaktallergi, personer som lider av lukt och kemisk
känslighet (MCS), idrottare, sjukhus, vårdhem, institutioner, hotell,
restauranger, livsmedelsindustri, brandmän, mekaniker, jägare,
lantbrukare och soldater för användning i samband med svårlösta
lukter som kommer från urin, avföring, svett, kräkas, matos, brand,
rök, djur, matlagning. Tekniken neutraliserar lukter i stället för att
maskera dem med dofter, som många tvättmedel och andra additiv gör, vilket gör produkten perfekt för personer som är känsliga
mot kemi och dofter.
OdorKlenz Laundry Additive är en enkel metod för att säkert och
snabbt ta bort lukt- och doftämnen från alla textilier som går att
tvätta i maskin. Produkten varken bleker eller missfärgar, och det
viktigaste är att produkten inte innehåller några luktmaskerande
medel eller ytterligare doftämnen – din tvätt blir således fri från
kemi och lukt.

PERFEKT FÖR KLÄDTVÄTT I SKADESERVICEBRANSCHEN
Skadeservicebranschen tvättar ofta kläder åt försäkringsbolagens kunder efter brand- och vattenskador osv.
Lukt kostar pengar
Just lukt och kemikalier efter brandskador osv. kan utgöra en särskilt stor utmaning att få bort och neutralisera, och varje år kasseras kläder och textilier för mycket stora värden som försäkringsbranschen får ersätta.
Flera försäkringskunder lider av
allergi och kemikalieöverkänslighet
Dessutom ökar antalet personer som har doftallergier och kemikalieöverkänslighet, vilket också är en utmaning för skadeservicebranschen, eftersom de vanliga tvättmedlen och sköljmedlen som
innehåller doftämnen allt oftare inte länge accepteras av försäkringskunderna vid klädtvätt. Därmed finns det inte många möjligheter att komma åt dessa lukter, doftämnen och kemikalier.
OdorKlenz Laundry Additive ändrar på detta!
Tack vare ny teknik går det nu att ta bort lukter, doftämnen och
kemikalier genom en effektiv absorbering och äkta neutralisering.
Vi pratar om ett verkligt avlägsnande av dessa många skadliga
ämnen, vilket betyder att personer med allergier och kemikalieöverskänslighet kan känna sig trygga när de får kläder i retur från
skadeservicebranschen.

Att få bort lukt i kläder var en gång i tiden en svår uppgift, men nu
kan du på ett säkert sätt ta bort mögellukt från kläder och sängkläder utan att använda tuffa kemikalier eller maskerande dofter. Kläder som lämnats i tvättmaskinen över natten och som ofta hamnar
i soptunnan, går numera att rädda genom att du tvättar det tillsammans med en dos OdorKlenz Laundry Additive.
OdorKlenz Laundry Additive för klädtvätt kan användas för att ta
bort de obehagliga lukterna och får kläderna att lukta rent och
luktfritt. På nästa sida hittar du några av de lukter som OdorKlenz
Laundry Additive för klädtvätt kan neutralisera och ta bort från dina
textilier.
OdorKlenz Laundry Additive finns i flytande form. Den är säker
att använda på bomull, delikat lingeri, nylon, polyester, spandex,
tvättbara spetsar, rayon och ull, och alla andra tvättbara textilier.
Produkten bör inte användas tillsammans med blekmedel eller ättika, eftersom det kommer att begränsa den totala effektiviteten.
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ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV FÖR KLÄDTVÄTT
ANVÄNDNING – ODORKLENZ TAR BORT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lukt i kläder/textilier efter allmänna brand- och rökskador
Lukt i kläder/textilier efter torrkokning, torrstekning, proteinbrand (lukten från bränd mat)
Lukt i kläder/textilier efter brand i syntetiska material
Lukt från matos i kläder/textilier
Lukt från tobak i kläder/textilier
Lukt från kloakvatten, fekalier i kläder/textilier
Lukt från mögel och mögelsvampar i kläder/textilier
Lukt från urin i kläder/sängkläder
Diesel och bensinlukt i kläder
Parfymdoft i kläder
Svett och kroppslukt i kläder
Lukt från djur i kläder efter husdjur, gris, mink osv.
Lukt från unkna kläder eller malkulor
Lukt från kemikalier i kläder
Mögellukt i kläder som har lämnats i tvättmaskinen en längre tid

Ovanstående lista innehåller en rad vanliga lukter som kan neutraliseras med hjälp av OdorKlenz tvätteknik; tekniken är inte
begränsad till dessa lukter och den kan neutralisera ett brett spektrum av kemikalier och lukt av olika ursprung.

VILKA VERKSAMMA ÄMNEN INNEHÅLLER ODORKLENZ?
OdorKlenz® produkter innehåller en blandning av miljövänliga
metalloxider inkl. magnesiumoxid (MgO), magnesiumhydroxid
(Mg(OH)2), zinkoxid (ZnO) och titandioxid (TiO2).
OdorKlenz® unika tillverkningsprocess leder till material som har
förmågan att neutralisera ett brett spektrum av kemikalier, men
har samtidigt de miljö- och användarvänliga egenskaper som
kännetecknar jordens mineraler.
Dessa produkter är mångsidiga och pålitliga när det gäller att ta
bort svårlösta lukter och kemi, och de är samtidigt säkra för användning i hemmet för människor och husdjur.

Odorklenz Laundry Additive
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ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV FÖR KLÄDTVÄTT
VAD BETYDER NANO-ACTIVE®?
OdorKlenz®-produkterna använder en teknik som kallas NanoActive®, som gör produkterna mycket effektiva på att neutralisera
kemikalier och ta bort lukter. De aktiva substanserna är dock INTE
nanopartiklar.
Uttrycket "nano" kan betyda många olika saker och kan användas inom många områden som till exempel vetenskap, teknik och
forskning. Generellt syftar det på tekniker som har att göra med
särskilda egenskaper hos saker eller ämnen som är under 100 nm
i 2 eller 3 dimensioner, och i takt med att materialen blir mindre, uppstår det en rad olika tydliga fysiska och kemiska fenomen.
Ett exempel är att efterhand som storleken på de aktiva ämnena
förminskas, kommer de kemiska reaktionerna eller den kinetiska energin normalt att förbättras. Vid luktneutralisering betyder
det att lukten avlägsnas snabbare och fullständigare. Det är dock
en nackdel att efterhand som materialen blir mindre, kan de potentiellt utgöra ett säkerhetsproblem som en följd av partiklarnas
mikroskopiska storlekar.

Det som gör Nano-Active-tekniken speciell, är att vi drar nytta av en effektivare kemisk neutralisering utan att behöva
bekymra oss om små nanopartiklar. Våra partiklar är faktiskt
många gånger större än nanopartiklar.

Du undrar kanske hur man lyckas med det?
OdorKlenz äger en patenterad process, där man tillverkar metalloxider (ofarliga jordmineraler), en process som markant ökar dessa
oxiders användbara ytarea och porvolymen. Dessa ökningar gör
det möjligt att utnyttja hela materialvolymen till kemisk neutralisering och inte bara den utvändiga ytan. Vi får aktiviteten från
nanomaterial, utan att de är nanopartiklar.

www.nac-europe.com
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LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV FÖR KLÄDTVÄTT
BRUKSANVISNING – REKOMMENDERADE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Med tanke på de olika typerna av tvättmaskiner och inställningsmöjligheter som finns vid klädtvätt, har vi utarbetat en bruksanvisning och några tips på hur du säkerställer att produkten fungerar
som förväntat.
OdorKlenz Laundry Additive tar bort lukt, såväl som doft och kemiska ämnen från dina textilier – men är inte ett tvättmedel. Du
bör därför använda den med ditt vanliga tvättmedel, vilket säkerställer att fläck och synlig smuts tas bort från tvätten.
Läs alla bruksanvisningar till produkterna och följ dem så noggrant
som möjligt. Bruksanvisningarna följer här nedan:
Flytande version:
Tillsätt Laundry Additive tillsammans med ditt vanliga tvättmedel
för att ta bort lukten ur tvätten. För bästa resultat används varmt
vatten; för ej användas tillsammans med blekmedel eller ättika.
Håll dunken försluten när den inte används, för att bibehålla produktens effektivitet.

För att Laundry Additive-produkterna i grund och botten ska fungera bäst, ska de komma i kontakt med den problematiska luktkällan.
Här kommer extra förslag och tips som kan användas för att främja kontakten mellan produkten och den problematiska luktkällan/
kemiska källan under tvätten.
GÖR SÅ HÄR:
•	Använd tvättprogram med normala varvtal (ull/fintvätt har t.ex.
reducerade varvtal).
• Använd varmt vatten i stället för kallt vatten. Idealt vid 30-90°C.
• Gör en extra sköljning efter en avslutad tvättcykel.
•	Om din tvättmaskin fördelar tvättmedel vid bestämda
tidpunkter under tvätten, ska du se till att Laundry Additive
fördelas under huvudtvätten,
INTE under förtvätten eller den sista sköljningen.
UNDVIK ATT ANVÄNDA:

Vid frontmatade tvättmaskiner ska additivet tillsättas tillsammans
med ditt tvättmedel i tvättmedelsfacket.
Vid toppmatade tvättmaskiner gäller samma procedur som för
frontmonterade.
Klädtvätt

•	Om Laundry Additivet vikts in i textilier.
Undvik situationer där additivet inte kan röra sig fritt i tvätten.
Eftersom produkten inte uppför sig som ett tvättmedel, ska den
kunna röra sig fritt inuti tvättmaskinen för att komma i kontakt
med den problematiska luktkällan.

OdorKlenz

Tvättmaskine (hushåll)
4-6 kg

60-70 ml

8-10 kg

120-140 ml

Tvättmaskine (industriell)
20 kg

240 ml

25 kg

300 ml

30 kg

360 ml

•	Program med förtvätt eller försköljning.
Undvik att använda program med förtvätt eller försköljning.
Om din maskin har dessa programtyper och du har hällt i vår
produkt i tvättmaskinen, kommer den sannolikt att avlägsnas
från tvätten innan den har haft tid att påverka luktkällan.

•	Överfull med tvätt.
Om tvättmaskinen är överfull, får produkten svårt att arbeta
som den ska.

Den är säker att använda på bomull, delikat lingeri, nylon, polyester, spandex, tvättbara spetsar, rayon och ull, och alla andra tvättbara textilier.

	Mängden smuts kan vara för hög i förhållande till den rekommenderade doseringen, och produkten kanske inte klarar att
fullständigt komma i kontakt med samtliga luktkällor i tvätten.
•	Får inte användas tillsammans med blekmedel, ättika eller
andra tillsatsämnen.

Inte avsett för användning tillsammans med blekmedel eller på
kläder som bara ska kemtvättas, eller på läder, satin, silke eller
mocka.
Produkten är säker för miljön och tillverkad av patenterade material. Den är säker att använda i alla slags tvättmaskiner.

Odorklenz Laundry Additive
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ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV FÖR KLÄDTVÄTT
BLÖTLÄGGNING - Rekommenderade procedurer för starka luktar
BLÖTLÄGGNING - REKOMMENDERAS FÖR STARKA LUKTAR
I vissa fall är det en bra idé att blötlägga sin tvätt eller andra tvättartiklar före tvätt. Det kan vara bra att göra, för att få bort den
värsta lukten, och dessutom hindrar det den värsta smutsen från
att hamna i din tvättmaskin.
Här kommer våra rekommendationer för hur du blötlägger tvätten,
innan du tvättar den i tvättmaskinen:

rekommendationerna på dina tvättartiklar. Du behöver inte tvätta
med OdorKlenz igen.

TIPS:
• Rör om då och då under blötläggningen för ett bättre resultat.

•	Välj ut en hink eller behållare som lämpar sig för de artiklar du
vill blötlägga i Laundry Additive (tvätten ska kunna flyta fritt).

•	Använd varmt vatten istället för kallt vatten under blötläggningen och i tvättmaskinen.

•	Fyll upp den tomma behållaren med tillräckligt mycket varmt
vatten, så att vattnet täcker tvättartiklarna helt. (Placera inte
kläder ännu).

•	Ställ in din tvättmaskin till att skölja extra noga mot slutet av
tvättcykeln.

•	Sedan tillsätter du Laundry Additive (60-120 ml). Rör om kraftigt
för att blanda ut additiv med vattnet.
• Lägg i tvätten som du vill blötlägga.
•	Låt tvättartiklarna ligga i blöt, i minst 30 minuter (ju längre tid,
desto bättre resultat). Rör om för att blanda ut Laundry Additive
med vattnet, om det ser ut som att additiven har lagt sig på
botten.
•	När blötläggningen är klar, plockar du upp tvättartiklarna och
lägger dem i tvättmaskinen. Följ dina vanliga tvättråd enligt

GÖR INTE SÅ HÄR:
•	Överfyll inte blötläggningsbehållaren. Om du överfyller behållaren, blir det svårt för tvättprodukten att verka som den ska.
Mängden smuts och dålig lukt kan vara så stor, att tvättprodukten och dess rekommenderade dos, inte kan skapa tillräcklig fysisk kontakt med alla källor till dålig lukt.
•	Använd inte i kombination med blekmedel, vinäger eller andra
tillsatser. Detta motverkar tvättproduktens funktion.

ODORKLENZ
www.nac-europe.com
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ODORKLENZ
LAUNDRY ADDITIVE – ADDITIV FÖR KLÄDTVÄTT
Inspirerat av personer som lider av MCS, doft- och kemikalieöverkänslighet
Utvecklingen av OdorKlenz-produkterna inspirerades av personer
som lider av doft- och kemikalieöverkänslighet, på engelska "Multiple Chemical Sensitivity", som även förkortas MCS.
Personer med MCS är särskilt känsliga för kemiska föroreningskällor i luften och kläderna och får symtom när de exponeras för vissa
kemikalier.
Dessa symtom kan påverka många kroppsfunktioner och de vanligaste symtomen är:
• Huvudvärk
• Migrän
•	Kognitiv dysfunktion
(problem att tänka, minnas och koncentrera sig)
• Sjuklig trötthet, utmattning
• Sjukdomskänsla, som influensa
• Yrsel
• Illamående
• Problem med hud och slemhinnor, obehag i luftvägar och ögon
• Urinvägsinfektion
• Symtom från mag-tarm-kanalen
• Ledvärk
• Bröstsmärtor

En av de största utmaningarna för MCS-patienter är att de lever i en
värld där skadliga kemikalier och dofter finns överallt.
Därför behövs effektiva metoder för att minska symtomen och öka
livskvaliteten för denna grupp av människor.
TYPER AV KEMIKALIER
OdorKlenz-produkterna är effektiva mot många olika typer av kemikalier, som: ester, terpen, aromater, aminer, alkoholer, aldehyder, ketoner och tioler.
För personer med MCS är många kemikalier och ämnen med stark
doft det som oftast utlöser deras symtom och de inbegriper: parfymer, rengöringsmedel, pesticider, cigarettrök och många fler.
OdorKlenz-produkterna är utformade för att absorbera och neutralisera dessa typer av kemikalier och doftämnen, samtidigt som
produkterna inte avger några andra kemikalier som kan utlösa nya
symtom.

Skillnad mellan doft- och kemikalieöverkänslighet (MCS) och allergi
Allergi går att fastställa med blodprov och pricktest (huden).
Doft- och kemikalieöverkänslighet (MCS) går inte att fastställa – man kan bara förhålla sig till den enskildes erfarenheter.
Överkänslighet används både om allergi och kemikalieöverkänslighet.

OBS!
OdorKlenz Laundry Additive absorberar och neutraliserar
lukt, såväl som doft och kemiska ämnen i din tvätt.
De neutraliserade kemikalierna förs ut i avloppet
med sköljvattnet från din tvättmaskin.
Inga andra produkter på marknaden erbjuder
denna avancerade teknik.
OdorKlenz Laundry Additive har Astma-Allergi
Danmarks allergimärke »Den Blå Kransen«.
Odorklenz Laundry Additive
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Säkerhetsdatablad
Utgivningsdatum: 28-06-2017
Version: 01.00 / SWE
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn:
OdorKlenz Laundry Liquid
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Additiv för tvättmaskiner som tillsätts till tvättmedlet för absorption och neutralisering av kemi
Rekommenderad användning:
samt lukt och doftämnen i de kläder / tyger.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör:
NAC europe ApS
Ellegårdvej 18
DK-6400 Sønderborg
Danmark
Tel:
+45 74 42 62 92
Fax:
+45 74 42 47 86
E-post:
info@nac-europe.com
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
112 - begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Aquatic Chronic 3;H412
CLP-klassificering (Förordning
(EG) nr 1272/2008):
Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser.
Allvarligaste skadliga effekterna:

2.2 Märkningsuppgifter
H-fraser:

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.(H412)
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.(P101)
Förvaras oåtkomligt för barn.(P102)
Undvik utsläpp till miljön.(P273)
Enligt gällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en
återvinningsanläggning.(P501-A)

P-fraser:

2.3 Andra faror
Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Registrerings- CAS/
nummer
EG-nr

1/6

Ämne

CLP-klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008) w/w%

Anm.

OdorKlenz Laundry Liquid

.
.
.
.
.
.

1314-13-2
215-222-5
1309-48-4
215-171-9
13463-67-7
236-675-5

Zinkoxid
.
Magnesiumoxid
.
Titandioxid
.

Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410
.
.
.

<2
.
1-5
.
<2
.

.
.
13
.
13
.

13) Ämnet har nationell exponeringsgräns.
Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Sök frisk luft.
Inandning:
Förtäring:

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av
bestående obehag.

Hud:

Avlägsna förorenade plagg. Skölj huden noga med vatten och fortsätt sköljningen under lång
tid.

Ögon:

Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills
irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.

Övrig information:

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon. Förtäring kan orsaka obehag.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandlas symtomatiskt. Kräver ingen speciell, omgående behandling.
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att
Lämpliga släckmedel
kyla ej antänt material.
Olämpliga släckmedel

Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Produkten är inte antändlig vid direkt inverkan av låga. Undvik att inandas ångor och gaser –
andas in frisk luft. Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga
temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor
och rökgaser – sök frisk luft. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans
med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
För annan personal än
Stå i motvind/håll avstånd till källan. Stoppa läckage om så kan ske utan risk. Bär
skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.
räddningspersonal:
För räddningspersonal:

Utöver ovanstående: Vanliga skyddskläder som uppfyller EN 469 rekommenderas.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Häll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig
avfallsbehållare. Torka upp mindre spill med en trasa.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för ytterligare information.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
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7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Rinnande vatten och ögondusch måste
finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Får ej
förvaras tillsammans med följande: Föreningar som innehåller klor.
7.3 Specifik slutanvändning
Inga.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Gränsvärden för yrkesmässig
exponering:
Ingrediens:
Zinkoxid
Titandioxid

Exponeringsbegränsning
NGV: -, KGV: - ppm
NGV: 5, KGV: - mg/m3
NGV: -, KGV: - ppm
NGV: 5, KGV: - mg/m3

Anm.
-

NGV: Nivågränsvärde, KGV: Korttidsgränsvärde
Rättslig grund:

Hygieniska gränsvärden - AFS 2015:7

Mätmetoder:

Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom
yrkeshygieniska mätningar.

8.2 Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.
Personlig skyddsutrustning,
skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

Personlig skyddsutrustning,
hudskydd:

Plast- eller gummihandskar rekommenderas. Handskar ska uppfylla EN 374.

Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:

Erfordras ej.

Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd:
Vätska
Färg:
Off-white
Luktfri
Lukt:
Lukttröskel:
Data saknas
pH (brukslösning):
Data saknas
pH (koncentrerad):
Data saknas
Smältpunkt/fryspunkt:
Data saknas
Initial kokpunkt och
Data saknas
kokpunktsintervall:
Flampunkt:
Data saknas
Avdunstningshastighet:
Data saknas
Brandfarlighet (fast form, gas):
Data saknas
Övre/undre brännbarhetsgräns:
Data saknas
Övre/undre explosionsgräns:
Data saknas
Ångtryck:
Data saknas
Ångdensitet:
Data saknas
Relativ densitet:
Data saknas
Löslighet:
Data saknas
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Fördelningskoefficient
n-oktanol/vatten:
Självantändningstemperatur:
Sönderfallstemperatur:
Viskositet:
Explosiva egenskaper:
Oxiderande egenskaper:

Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas
Data saknas

9.2 Annan information
Inga.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reagerar med följande: Föreningar som innehåller klor.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga kända.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga kända.
10.5 Oförenliga material
Föreningar som innehåller klor.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan
därvid frigöra toxiska gaser.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut oral toxicitet:
Förtäring kan orsaka obehag. Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data
anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
1309-48-4: LD50: >5 g/kg
1314-13-2: LD50: >2 g/kg
13463-67-7: LD50: >2 g/kg
Akut dermal toxicitet:

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte
klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
1314-13-2: LD50: > 5 g/kg
13463-67-7: LD50: > 5 g/kg

Akut inhalationstoxicitet:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Hud, anfrätning/irritation:

Kan vara hudirriterande - kan orsaka rodnad. Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på
befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
1309-48-4: Ikke irriterande
1314-13-2: Ikke irriterande
13463-67-7: Ikke irriterande

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Luftvägssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Mutagenitet i könsceller:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Cancerframkallande:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Reproduktionstoxicitet:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
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Enstaka STOT-exponering:

Inandning av ångor kan orsaka irritation i de övre luftvägarna. Produkten behöver inte
klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Upprepad STOT-exponering:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Fara vid aspiration:

Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Annan giftig inverkan:

Inga kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Testdata finns ej tillgängligt.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Testdata finns ej tillgängligt.
12.4 Rörligheten i jord
Testdata finns ej tillgängligt.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen bedömning har gjorts.
12.6 Andra skadliga effekter
Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten.
Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal
uppsamlingsplats för farligt avfall.
EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 16 03 03*Oorganiskt avfall som
innehåller farliga ämnen
Absorptionsmedel/trasor förorenat av produkten:
EWC-kod: 15 02 02 Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan
plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen.
Icke rengjord förpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestämmelser.
AVSNITT 14: Transport information
Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods.
14.1 UN-nummer

-

14.2 Officiell
transportbenämning
14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

14.5 Miljöfaror

-

-

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
-
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14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
Omfattas av:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel.
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Specialbestämmelser:
Inga.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information
Förklaring av förkortningar:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

Klassificeringsmetod:

Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter.

H-fraser:

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Utbildning:

En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad.

Övrig information:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det
baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om
produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om
utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterföljande ändringar.

MPE/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Oldenborggade 25-31, DK-7000 Fredericia T: +45 77 31 10 00, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in Toxido®)
S
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