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

1.1 Produktbeteckning 

Handelsnamn: TG 22   

 

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

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig 

Användning av ämnet / beredningen: Rengöringsmedel 

 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Tillverkare/leverantör: 
TEGEE-DAN-SYD 
Helge Nielsens Allé 7, 1A 
DK-8723 Løsning 
Caramba Bremen GmbH  
Bergedorfer Straße 6-8  
D-28219 Bremen 

 

För mer information: 
T: +45 7563 1370  
F: +45 7563 1371  
E-MAIL: gk@tegee-dan.dk www.tegee-dan.dk  
CVR. Nr. 12 82 39 08  
F/E   +49 421 389970  
e-mail: info@caramba.eu 

 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

Under kontorstider:  +45 75631370 

Utanför kontorstider: +45 40505701 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Skin Irrit. 2  H315 Irriterar huden. 

Eye Dam. 1  H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
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2.2 Märkningsuppgifter  

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Denna produkt är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen. 

Faropiktogram: 

 

GHS05 

 

Signalord: Fara 

Riskbestämmande komponent(er) för märkning: 

2-aminoetanol 

Faroangivelser: 

H315 Irriterar huden. 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador 

Skyddsangivelser: 

P280    Använd skyddshandskar/ögonskydd. 

P302+P352   VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 

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. 

P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.  

P333+P313   Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

 

2.3 Andra faror 

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning: Ej relevant 

PBT: Ej relevant. 

vPvB: Ej relevant. 

 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.2 Blandningar 

Beskrivning: Blandning bestående av följande ämnen. 

Farliga ingredienser: 

CAS: 112-34-5  

EINECS: 203-961-6  

Reg.nr.: 01-2119475104-44 

2-(2-butoxyetoxy)etanol 5-15% 

Eye Irrit. 2, H319 
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CAS: 141-43-5  

EINECS: 205-483-3  

Reg.nr.: 01-2119486455-28 

2-aminoetanol 1-5% 

Skin Corr. 1C, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 
4, H312; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; 
Aquatic Chronic 3, H412 

 

Förordning (EG) nr 648/2004 om tvättmedel och rengöringsmedel / Märkning av innehåll 

Icke-joniska ytaktiva medel, parfym (LIMONEN), konserveringsmedel 
(DIMETYLOLGLYKOL, OKTYLISOTIAZOLINON) 

< 5% 

Ytterligare information: Texten till de angivna farohänvisningarna finns i kapitel 16. 

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Efter inandning: Frisk luft. 

Efter hudkontakt:  Efter kontakt med huden tvätta med tvål. 

Efter ögonkontakt: Spola ögonen, även under ögonlocken, i flera minuter under rinnande vatten. 
Sök läkare om problem kvarstår. 

Efter förtäring:  Kontakta läkare om problem kvarstår. 

 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 

 

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

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 

 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel: 

CO2, släckmedel eller vattensprej. Större bränder bekämpas med vattensprej. 

 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Vid brand kan det bildas:  

Kolmonoxid (CO)  

Svaveldioxid (SO2)  

Kväveoxider (NOx) 
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5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Särskild skyddsutrustning: Andas inte explosiva gaser och förbränningsgaser. 

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Förhindra utsläpp till grundvattnet, vattendrag eller avloppssystemet, ospädd eller i stora mängder. 

Förhindra utsläpp till mark. 

Späd med mycket vatten. 

Förhindra utsläpp till avloppssystemet/ytvatten/grundvatten. 

 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Samlas upp med bindemedel (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). Se till 
att ventilationen är tillräcklig. 

 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 

För säker hantering, se avsnitt 7. 

Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. 

Information om bortskaffande, se avsnitt 13. 

 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 

Förvara behållaren tätt tillsluten. 

Sörja för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. 

Undvik aerosolbildning. 

Råd om skydd mot brand och explosion: Inga speciella åtgärder krävs. 

 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagring: 

Krav på förvaringsrum och behållare:   Inga speciella krav. 

Hänvisningar om förvaring med andra ämnen: Förvara ej med mat. 

Ytterligare uppgifter om lagringsförhållanden: Förvara behållaren tätt tillsluten. 

 

7.3 Specifik slutanvändning 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Ytterligare instruktioner för konstruktion av tekniska installationer:  

Ingen ytterligare information, se AVSNITT 7. 

 

8.1 Kontrollparametrar 

Ingredienser med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som ska övervakas: 

      112-34-5 2-(2-butoxyetoxy)etanol; 

GV Långsiktigt värde: 68 mg/m³, 10 ppm  

E 

      141-43-5 2-aminoetanol 

GV Långsiktigt värde: 2,5 mg/m³, 1 ppm 

EH 

Ytterligare instruktioner: Baserat på de listor som gällde vid tidpunkten för förberedelsen. 

 

8.2 Begränsning av exponeringen 

Personlig skyddsutrustning: 

Allmänna försiktighetsåtgärder för skydd och hygien: 

 Förhindrande hudskydd:  hudskyddande salva. 
 Måste hållas borta från mat och dryck och foder. 
 Förorenade eller nedstänktakläder måste omedelbart avlägsnas. 
 Tvätta händerna innan raster och efter arbetspassets slut. 
 Undvik kontakt med ögonen och huden. 

Andningsskydd: 

 Endast vid spejning utan tillräcklig ventilation/utsug. 
 Vid kortvarig eller låg belastning, använd andningsskydd med filter, vid intensiv eller långvarig 

exponering, använd luftmatat andningsskydd. 

Handskydd: 

 Skyddshandskar 
 Vid val av handskmaterial måste hänsyn tas till penetrationstider, permeabilitet och 

degradering. 

Handskmaterial: 

 Handskar av gummi 
 Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,4 mm 

Handskmaterialets penetrationstid 

De beräknade penetrationstiderna enligt EN 374 del III utförs inte under förhållanden som motsvarar 
övningen. Det rekommenderas därför att du inte bär handskarna längre än 50% av penetrationstiden. 
Tillfråga handsktillverkaren om den exakta penetrationstiden och följ den. Värdet för permeationen: 
Nivå ≥ 480 min 

Ögonskydd: Tättslutande skyddsglasögon 
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Allmän information 

Utseende: 

Form:     Vätska 

Färg:      Gul 

Lukt:      Fruktig 

Luktgräns:     Ej bestämd. 

pH-värde vid 20 °C:     11,2 

Tillståndsändring    

Smältpunkt/smältintervall    Ej bestämd 

Kokpunkt/kokområde    > 100 ºC 

Flampunkt:     Ej relevant 

Antändningstemperatur: 

Sönderdelningstemperatur:   Ej bestämd 

Självantändbarhet:    Produkten är inte självantändande. 

Explosionsrisk:    Produkten är inte explosiv. 

Explosionsgränser: 

Lägre:      Ej relevant 

Övre:       Ej relevant 

Brandfrämjande egenskaper   Ej relevant 

Ångtryck:     Ej bestämd 

Densitet vid 20 °C:    1,03 g/cm³ 

Förångningshastighet    Ej bestämd 

Löslighet i/blandbarhet med 

Vatten:      Helt blandbar 

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ej bestämd 

Viskositet: 

Dynamisk:     Ej bestämd 

Kinematisk:     Ej bestämd 

 

9.2 Annan information 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig 
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig 

10.2 Kemisk stabilitet 

Termisk sönderdelning/förhållanden som bör undvikas: Ingen nedbrytning vid avsedd användning. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

Inga farliga reaktioner är kända. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig 

10.5 Oförenliga material 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 

Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända. 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet 

Kriterierna för klassificering, baserat på tillgängliga data, kan inte anses vara uppfyllda. 

Primär irriterande effekt: 

Frätande / irriterande 

Orsakar hudirritation. 

Allvarlig ögonskada / ögonirritation 

Orsakar allvarliga ögonskador. 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering 

Kriterierna för klassificering, baserat på tillgängliga data, kan inte anses vara uppfyllda. 

Toxicitet vid upprepad dosering  

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

CMR-effekter (cancerframkallande, mutagenitet och reproduktionstoxicitet) 

Könscell mutagenitet 

Kriterierna för klassificering, baserat på tillgängliga data, kan inte anses vara uppfyllda. 

Cancerframkallande 

Kriterierna för klassificering, baserat på tillgängliga data, kan inte anses vara uppfyllda. 

Reproduktion toxicitet  

Kriterierna för klassificering, baserat på tillgängliga data, kan inte anses vara uppfyllda. 

Enkel STOT-exponering 
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Kriterierna för klassificering, baserat på tillgängliga data, kan inte anses vara uppfyllda. 

Upprepade STOT-exponeringar 

Kriterierna för klassificering, baserat på tillgängliga data, kan inte anses vara uppfyllda. 

Aspirationsfara 

Kriterierna för klassificering, baserat på tillgängliga data, kan inte anses vara uppfyllda. 

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1 Toxicitet 

Toxicitet i vatten: Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 

12.4 Rörlighet i jord 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 

Ytterligare ekologisk information: 

Allmänna instruktioner: 

De organiska komplexbildningsmedel som ingår i produkten uppnår en DOC-elimineringsgrad på 80% 
(motsvarande nr 406 i bilagan "Analys och mätmetoder") och uppfyller sålunda de strängare kraven i 
bilaga 49 till de nya avloppsreglerna. 

Vattenfalls klass 1 (Självbedömning): lätt vattenförorenande 

Förhindra utsläpp till grundvattnet, vattendrag eller avloppssystemet, ospädd eller i stora mängder. 

Produkten innehåller inga organiskt bundna halogener (AOX-fri). 

Spolning av större mängder i avloppssystemet eller i vattendrag kan resultera i ett ökat pH-värde. Ett 
högt pH-värde är skadligt för vattenlevande organismer. Vid utspädningen av 
applikationskoncentrationen reduceras pH kraftigt så att avloppsvattnet som spolas i avloppssystemet 
efter användning av produkten endast har en svag vattenskadande effekt. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

PBT: Ej relevant. 

vPvB: Ej relevant. 

12.6 Andra skadliga effekter 

Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Rekommendation: 

Mindre mängder kan spädas med mycket vatten och sköljas ut. Större kvantiteter måste kasseras i 
enlighet med lokala myndigheters föreskrifter. 
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Kassera inte med hushållsavfall. Får ej släppas ut i avloppssystemet. 

Europeiska avfallskatalogen 

07  AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER 

07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 
fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och 
kosmetika: 

07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut. 

Ej rengjord förpackning: 

Rekommendation: Efter rengöring kan förpackningen användas igen eller levereras som återvunnet 
material. 

Rekommenderat tvättmedel: Vatten, eventuellt tillsatt tvättmedel. 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 

14.1 UN-nummer 

ADR, ADN, IMDG, IATA    Ej relevant 

14.2 Officiell transportbenämning 

ADR, ADN, IMDG, IATA    Ej relevant 

14.3 Faroklass för transport 

ADR, ADN, IMDG, IATA-klass    Ej relevant 

14.4 Förpackningsgrupp 

ADR, IMDG, IATA     Ej relevant 

14.5 Miljöfaror 

Marine pollutant:     Nej 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder 

Ej relevant 

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

Ej relevant 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

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

Förordning (EU) nr 1907/2006 

Förordning (EU) nr 1272 / 2008 

Endast för biocider: Europaparlamentets förordning (EU) nr 528/2012. 

MAL-kod: 5-3 
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15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts. 

 

AVSNITT 16: Annan information 

Alla ovanstående uppgifter bygger på vår nuvarande kunskap, men utgör inte en garanti för 
produktegenskaper och skapar inte några avtalsenliga rättsliga förhållanden. 

 

Den fullständiga texten till H- och R-fraserna som nämns i avsnitt 3: 

H302 Skadligt vid förtäring. 

H312 Skadligt vid hudkontakt. 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H332 Skadligt vid inandning. 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

 

Datablad utfärdat av:  

R & D  

Produktsicherheit 

 

Kontaktperson:  

Tel: +45 75631370  

Fax.: +45 75631371  

 

Förkortningar och akronymer: 
Acute Tox. 4:  Akut toxicitet – kategori 4 
Skin Corr. 1C:  Frätande/irriterande på huden - kategori 1C  
Skin Irrit. 2:  Frätande/irriterande på huden - kategori 2  
Eye Dam. 1:  Allvarlig ögonskada/ögonirritation – kategori 1  
Eye Irrit. 2:  Allvarlig ögonskada/ögonirritation – kategori 2  
STOT SE 3:  Specifik organtoxicitet – enstaka exponering – kategori 3 
Aquatic Chronic 3:  Farligt för Vattenmiljön, kategori kronisk 3 

 


