
Sidan 
1/6 Säkerhetsdatablad 

Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 

Datum för tryck 
2013/05/31 

Omarbetning: 
31.05.2013 

36.0.29 

 

 

3 Sammansättning och information om ingredienser 

· Kemisk karakterisering: Blandningar 
· Beskrivning: Blandning av ämnen listade nedan med icke skadliga tillägg. 

(Forts. på sidan 2) 

GB 

1 Identifiering av ämnet eller blandningen och företaget eller bolaget 

2 Identifiering av faror 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

· Farliga beståndsdelar: 

CAS: 9004-34-6 
EINECS: 232-674-9 

Cellulosa 
Ämne med ett hygieniskt gränsvärde för arbetsplatser 

25-50% 

 Fettsäureamidoalkylbetain 
Xi R36 

2,5-10% 

Ögonirritation 2, H319 

 

 
 

· Klassificering av ämnet eller blandningen 
· Klassificering enligt förordning (EU) 1272/2008 
Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen. 

· Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller direktiv 1999/45/EG Inte tillämpligt. 

· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö: 

Produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EU:s allmänna 
klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den slutgiltiga versionen 

· Klassificeringssystem: 

Klassificeringen motsvarar aktuella utgåvor av EG-listor, men har kompletterats med uppgifter från 
företaget och litteraturen. 

· Märkning 

· Märkning enligt EU-riktlinjer: 
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. 

Produkten är inte märkningsförpliktigad enligt EG-direktiv och förordningen om farliga ämnen (tyska 

GefStoffV). 

· Särskild märkning av vissa beredningar: 
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran. 

· Andra faror 
· Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen 
· PBT: Inte tillämpligt 
· vPvB: Inte tillämpligt 

 

 
 

· Produktbeteckning 

· Handelsnamn: Hagerty Dry Shampoo 

· Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som bör undvikas 
Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

· Användning av ämnet eller preparatet Rengöringsmaterial/tvättmedel 

· Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet 
          Hagerty SA  

 

          Kontaktuppgifter  

AB ALFORT & CRONHOLM HEINEX AB 

Johannesfredsvägen 12 Krusegatan 30 

Box 11043 S-212 25 Malmö 

S-161 11 Bromma Tel.: 0046-40-93 53 70 

Tel.: 0046-8-704 45 00 www.heinex.se 

www.alfort.se  
 

· Närmare upplysningar lämnas av: Abteilung Produktsicherheit 
· Nödtelefonnummer -Akutinformation:Ring 112 och begär giftinformation. Mindre brådskande fall: 
Giftinformationscentralen 08-33 12 31 
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4 Första hjälpen 

5 Brandbekämpningsåtgärder 

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

7 Hantering och förvaring 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8 Exponeringskontroller och personligt skydd 

· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga 
övriga uppgifter, se punkt 7. (Forts. på sidan 3) 

GB 

 

 
 

· Handling: 

· Försiktighetsmått för säker hantering Inga speciella åtgärder krävs. 
· Information för säker hantering och skydd mot brand och explosioner: Inga särskilda försiktighetsåtgärder 

krävs. 

· Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
· Förvaring: 
· Krav på lagringsutrymmen och behållare: Inga särskilda krav. 

· Information om förvaring i gemensamt förvaringsanläggning: Behövs inte. 
· Mer information om förvaringsmiljö: Inga. 

· Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

 

 
 

· Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer krävs inte. 

· Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att produkten hamnar i avloppssystem, yt- eller grundvatten. 
· Metoder och material för inneslutning och sanering: Städa upp. 
· Hänvisning till andra avsnitt 
Inga farliga ämnen frigörs. 

Se punkt 7 för information om säker hantering. 

Se punkt 8 för information om personlig skyddsutrustning. Se 
punkt 13 för information om avfallshantering. 

 

 
 

· Släckningsmedel 

· Lämpliga släckningsmedel: Använd brandbekämpningsmetoder som är lämpliga för omgivningen. 

· Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Ingen ytterligare relevant information finns till 
förfogande. 

· Råd till brandbekämpningspersonal 

· Skyddsutrustning: Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs. 

 

 
 

· Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

· Allmän information: Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs. 

· Vid inandning: Avlägsna personen från den förorenade luften.  Kontakta läkare om besvären kvarstår. 
· Efter kontakt med hud: Är normalt inte irriterande vid normal användning. 
· Om medlet kommer i kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. 
· Vid förtäring: Om besvären kvarstår, kontakta läkare. 
· Information till läkaren: 
· De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Ingen ytterligare relevant information finns 
till förfogande. 

· Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

(Forts. från sidan 1) 

· Ytterligare information: Se avsnitt 16 angående formulering av riskfraserna i listan. 
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(Forts. från sidan 
2) 

· Kontrollparametrar 

· Ytterligare information: Som utgångspunkt användes listorna som var giltiga under tillverkningen. 

· Exponeringskontroller 

· Personlig skyddsutrustning: 
· Allmänna åtgärder för skydd och hygien: 

Sedvanliga försiktighetsåtgärder skall iakttas vid hantering av kemikalier. 
· Andningsskydd: Behövs inte. 

· Handskydd: Behövs inte. 
· Handskarnas material: 

Val av lämpliga handskar är inte enbart beroende av materialet utan även av andra kvalitetskriterier och 
varierar från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten är ett preparat med flera ämnen kan inte 
mMotståndskraften hos materialet i handskarna räknas ut i förväg. Det måste kontrolleras före 
användningen. 

· Penetreringstid för materialet i handskarna 

Den exakta penetreringstiden måste utredas av handsktillverkaren. Ta hänsyn till den under arbetet. 

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 

(Forts. på sidan 4) 

GB 

 

 

 
· Ingredienser med gränsvärden som behöver bevakas på arbetsplatsen: 

9004-34-6 cellulosa 

WEL Korttidsvärde: 20* mg/m³ 
Långtidsvärde: 10* 4** mg/m³ 

* inhalerbart damm ** partiklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

· Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

· Allmän information 
· Utseende: 

Form: Som pulver 

Färg: Vit 
· Lukt: Karakteristisk 
· Luktgräns: Inte fastställt. 

· pH-värde vid 20 °C: 5 

· Ändringar av tillstånd  
Smältpunkt/smältområde: Obestämd 

Kokpunkt/kokområde: ca 100 °C Obestämd 

· Flampunkt: > 100 °C 

· Brandfarlighet (fast, gas): Inte fastställt. 

· Antändningstemperatur: 340 °C 

· Upplösningstemperatur: Inte fastställt. 

· Självantändbarhet: Produkten är inte självantändande. 

· Explosionsrisk: Produkten är inte explosionsbenägen. 

· Explosionsgränser:  
Undre: Inte fastställt. 
Övre: Inte fastställt. 

· Ångtryck vid 20 °C: 23 hPa 

· Densitet: Inte fastställt. 
· Relativ densitet: Inte fastställt. 
· Ångdensitet : Inte tillämpligt 
· Avdunstningshastighet: Inte tillämpligt 
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3) 

10 Stabilitet och reaktivitet 

11 Toxikologisk information 

 
 

· Löslighet/blandbarhet i 
vatten: Olöslig. 

· Partitionskoefficient (n-oktanol/vatten): Inte fastställt. 

· Viskositet: 
Dynamisk: Inte tillämpligt 
Kinematisk: Inte tillämpligt 

· Lösningsmedelinnehåll: 

Organiska lösningsmedel: 0,0 % 
Vatten: 48,1 % 
VOC (EG) 0,00 % 

Andel av fasta partiklar: 49,3 % 

· Annan information Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

 

 
 

 
 

 

12 Miljöinformation 

· Toxicitet 
· Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

· Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 
· Beteende i miljön: 
· Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

· Rörligheten i jord Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 
· Ytterligare miljöinformation: 
· Allmänna kommentarer: 

Vattenföroreningsklass 1 (tysk förordning) (Självutvärdering): liten risk för vatten 

Förhindra att outspädd produkt eller stora kvantiteter hamnar i grundvatten, vattenlopp eller outspädd i 
avloppssystem. 

· Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen 
· PBT: Inte tillämpligt 

(Forts. på sidan 5) 

GB 

 

 
 

· Information om de toxikologiska effekterna 

· Akut toxicitet: 
· Primär irriterande effekt: 
· På huden: Ingen irriterande effekt. 
· I ögonen: Ingen irriterande effekt. 
· Sensibilisering: Inga kända sensibiliseringseffekter. 
· Ytterligare toxikologisk information: 

Produkten är inte märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i EU:s allmänna 
klassificeringsriktlinjer för tillredningar i den slutgiltiga versionen.  
När den används och hanteras enligt specifikationerna kan produkten inte ha några skadliga effekter enligt 
vår erfarenhet och den information vi har fått. 

 

 
 

· Reaktivitet 

· Kemisk stabilitet 
· Termisk sönderdelning/villkor som ska undvikas: Ämnet sönderdelas inte om det används enligt 
specifikationerna. 

· Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända. 
· Tillstånd som ska undvikas Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 
· Oförenliga material: Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 
· Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter kända. 
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14 Transportinformation 

13 Avfallshantering 

15 Gällande föreskrifter 

 

 
 

 
 

 

 

· UN-Number  
· ADR, ADN, IMDG, IATA Tomt 

· Officiell transportbenämning:  
· ADR, ADN, IMDG, IATA Tomt 

· Faroklass (er):  

· ADR, ADN, IMDG, IATA  
· Klass Tomt 

· Förpackningsgrupp  
· ADR, IMDG, IATA Tomt 

· Miljöfaror:  
· Marin förorening: Nej 

· Särskilda försiktighetsåtgärder för 

användare 

Inte tillämpligt 

· Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL73/78 och IBC-kod Inte tillämpligt 

· UN "Model Regulation": - 

 

 
 

 

 

 

- Kemikaliesäkerhetsbedömning: Det har inte utförts någon kemikaliesäkerhetsbedömning av blandningen. 

16 Annan information 

Den här informationen baseras på vår nuvarande kunskap. Den utgör dock ingen garanti för någon 
särskild produktegenskap och är inte juridiskt bindande. 

· Relevanta riskfraser 

H319Orsakarallvarligögonirritation  

R36 Irriterarögonen. 

· Avdelning som utfärdar datablad: Abteilung Produktsicherheit 

· Kontakta: Dr Deppe 
· Förkortningar och akronymer: 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
IATA-DGR: Regler för farligt gods enligt "International Air Transport Association" (IATA) ICAO: 
Internationella civila luftfartsorganisationen 
ICAO-TI: Tekniska instruktioner från "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International  
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

(Forts. på sidan 6) 

GB 

 

 
 

· Avfallshanteringsmetoder 

· Rekommendation: Små mängder kan deponeras tillsammans med hushållsavfall. 

· Ej rengjorda förpackningar: 

· Rekommendation: Ta hand om förpackningar enligt bestämmelser för avfallshantering av förpackningar. 

(Forts. från sidan 4) 

· vPvB: Inte tillämpligt 

· Andra skadliga effekter Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 
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(Forts. från sidan 
5) IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
VOC: Flyktiga organiska ämnen (USA, EU) 

GB 


