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

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Blandning 

Produktnamn : A02 - Lagoon Colour Transfer Reducer 

Produktkod : A02 

Produkttyp : Detergent 

Produktgrupp : Blandning 

 

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

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 

Industriell/yrkesmässig användning spec : Endast för professionellt bruk 

Användning av ämnet eller beredningen : Färgskydd 
 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen tillgänglig extra information 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Electrolux Laundry Systems Sweden AB 
Ringvägen 14 
341 80 Ljungby 
T +46 372 66100 - F +46 372 80861 
els.sds@electrolux.com 
 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
 

Chem Care 24: +46 8 566 42573 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Ämnen: SDS EU 2015: I enlighet med Förordning (EU) 2015/830 (Bilaga 
II till REACH) 

Inte klassificerat 
 

 
 

 
  

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa  

EUH-fraser : EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 
 
 

   
 

 

 

2.3. Andra faror 

Ingen tillgänglig extra information 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.1. Ämnen 

Gäller inte 
 

 

3.2. Blandningar 
 

 
 

 
 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP] 

Vinylpyrrolidone vinylimidazole copolymer 
 

(CAS-nummer) 333724-47-3 5 - 10 Skin Irrit. 2, H315 
 

 
 

 

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16 
  

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning : Förflytta personen till frisk luft, på ett lugnt ställe och om nödvändigt sök läkarhjälp. 

Hudkontakt : Skölj huden med vatten/duscha. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

mailto:els.sds@electrolux.com
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Kontakt med ögonen : Spola omedelbart med rikligt med vatten, till och med under ögonlocken. Rådfråga genast en 
specialist. 

Förtäring : Skölj munnen med vatten. Vid symtom, sök läkare. 
 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Inandning : Utgör ingen speciell risk för miljön under normala arbetshygieniska förhållanden. 

Vid hudkontakt : Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och 
goda säkerhetsrutiner råder. 

Akut inverkan vid ögonkontakt : Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och 
goda säkerhetsrutiner råder. 

Akut inverkan vid förtäring : Utgör ingen speciell risk för miljön under normala arbetshygieniska förhållanden. 
 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Alla släckmedel tillåtna. 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Ingen tillgänglig extra information 
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Ingen tillgänglig extra information 

6.1.2. För räddningspersonal 

Ingen tillgänglig extra information 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Kontaminera inte grund- och ytvatten. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder : Absorbera utspilld substans med sand eller jord. Sopa eller skyffla bort, samla upp i behållare 
för deponi. 

 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering : Töm förpackningen helt och återslut den efter användning. Ögontvättar för olycksfall samt 
nödduschar bör finnas i omedelbar närhet av varje potentiell exponering. 

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 
 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Förvaras tätt förslutet på ett torrt och svalt ställe. 
 

7.3. Specifik slutanvändning 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1. Kontrollparametrar 

Ingen tillgänglig extra information 
 
 

 

 

 
 

8.2. Begränsning av exponeringen 
   

Handskar: 

Upprepad och längre hudkontakt: lämpliga handskar. handskar av PVC eller annat plastmaterial eller av naturgummi 

typ Material Genomträngning Tjocklek (mm) Genomträngning Standard 

     EN 374 
 

Skyddsglasögon: 
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Säkerhetsglasögon med sidoskydd (EN 166) 
 

Speciell skyddsutrustning: 

Använd lämpliga skyddskläder 
  

Andningsskydd: 

Se till att ventilationen är tillräcklig 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysikalisk egenskap : vätska 
  

Utseende : Vätska. 

Färg : /. 
  

Lukt : Ingen. 
  

Luktgräns : Inga data tillgängliga 
  

pH : 8,1  ± 0,5 (100 %); 6,7 ± 0,5 (1 %) 
  

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga 
  

Smältpunkt/område : < 0 °C 
  

Fryspunkt : Inga data tillgängliga 
  

Kokpunkt/kokområde : 100 °C (OECD 103 DSC) 
  

Flampunkt : Gäller inte 
  

Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga 
  

Sönderfallstemperatur : Inga data tillgängliga 
  

Brännbarhet (fast, gas) : Inga data tillgängliga 
  

Ångtryck : Inga data tillgängliga 
  

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga 
  

Relativ densitet : 1010  ± 25 kg/m3 (20°C) 
  

Löslighet : Vatten: Löslig 
  

Log Pow : Inga data tillgängliga 
  

Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga 
  

Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga 
  

Explosiva egenskaper : Ingen. 
  

Brandfrämjande egenskaper : Ingen. 
  

Explosionsgränser : Inga data tillgängliga 
 

 
 

9.2. Annan information 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.2. Kemisk stabilitet 

Ingen nedbrytning vid normal förvaring. 
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.5. Oförenliga material 

Blanda aldrig med andra material. 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Ingen. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat 

Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat 

Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat 
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Vinylpyrrolidone vinylimidazole copolymer (333724-47-3) 

LD50 oral råtta > 2000 mg/kg 
 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

pH: 8,1  ± 0,5 (100 %); 6,7 ± 0,5 (1 %) 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat 

pH: 8,1  ± 0,5 (100 %); 6,7 ± 0,5 (1 %) 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat 

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 

Cancerogenicitet : Inte klassificerat 
 

 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 
 

 
 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat 
 

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat 
 

 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat 
 

  
 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

12.1. Toxicitet 

Akut vattentoxicitet : Inte klassificerat 

Kronisk vattentoxicitet : Inte klassificerat 
 

 

Vinylpyrrolidone vinylimidazole copolymer (333724-47-3) 

LC50 fiskar 1 > 100 mg/l 

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l 

EC50 andra vattenorganismer 1 > 100 mg/l 
 
 

 

 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.4. Rörlighet i jord 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

 

12.6. Andra skadliga effekter 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfall/ oanvänd produkt : Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med nationell 
lagstiftning. 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA 

14.1. UN-nummer 

Gäller inte Gäller inte Gäller inte 

14.2. Officiell transportbenämning 

Gäller inte Gäller inte Gäller inte 

14.3. Faroklass för transport 

Gäller inte Gäller inte Gäller inte 

14.4. Förpackningsgrupp 

Gäller inte Gäller inte Gäller inte 

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej 
Marin förorening : Nej 

Miljöfarlig : Nej 

Ingen tillgänglig extra information 
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14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

- Vägtransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Sjötransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Flygtransport 
  

Inga data tillgängliga 
 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden 

Gäller inte 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

15.1.1. EU-föreskrifter 
 

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH 

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan 
 

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 

 

 
 

 

Förordning om rengöringsmedel : Märkning avseende innehållet: 

Komponent % 

polykarboxilater 5-15% 

METHYLISOTHIAZOLINONE  
  

  
 

 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

 

 
 

 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts 
  

AVSNITT 16: Annan information 
 

 

 

 
 

 H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 

Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2 

H315 Irriterar huden. 

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 
 

 
 
 

 

 
 
SDS EU (REACH-bilaga II) 

 
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för 
någon specifik egenskap hos produkten 
 


