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

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Blandningar 

Handelsnamn : Staples Sköljmedel 

Produktkod : 7341 

EAN : 4045348167707 

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 

Avsedd för allmänheten 

Kategori efter huvudsaklig användning : Konsumentanvändning 

Användning av ämnet eller beredningen : Rengöringsmedel 

Funktion eller användningskategori : Rengörings-/tvättmedel och tillsatser 
 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen tillgänglig extra information 
 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Staples Europe BV 
Hoogoorddreef 62 
1101 BE AMSTERDAM Nederländerna 
T+ 00800 5000 3000 
MSDSSweden@Staples.com - www.staples.com 

 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : 00800 5000 3000 
 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

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

 

Inte klassificerat 
 

 
 

 
  

 

 

2.2. Märkningsuppgifter 

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

Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 
 

   
 
 

 

2.3. Andra faror 

Ingen tillgänglig extra information 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.1. Ämnen 

Gäller inte 
 

 

3.2. Blandningar 
 

 
 

 

 

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

Alkyl(lauryl)etherEO5PO(4-5) (CAS nr) 68439-51-0 
(EC nr) 931-986-9 

5 - 10 Aquatic Chronic 3, H412 

2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid (CAS nr) 77-92-9 
(EC nr) 201-069-1 
(REACH-nr) 01-2119457026-42 

1 - 5 Eye Irrit. 2, H319 

 

 

Ordalydelse hos H-meningar: se under avsnitt 16 
  

mailto:MSDSSweden@Staples.com
www.staples.com
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AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen allmän : I tveksamma fall eller irritation kontakta läkare. 

Första hjälpen efter inandning : Inte väntat till behöva för det första hjälp mått. Vid besvär i luftvägarna: Se till att den skadade 
andas fritt. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mild tvål och vatten. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Vid ögonkontakt, skölj omedelbart med rent vatten i i 10-15 minuter. Vid bestående 
ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Ge en halv liter ljummet vatten eller mjölk. Ge en halv 
liter ljummet vatten eller mjölk. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller 
etiketten. 

 

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

Symptom/effekter : Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. 

Symptom/effekter efter inandning : Ingen vid normal användning. 

Symptom/effekter efter hudkontakt : Förväntas inte utgöra någon större hudkontaktrisk. 

Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Kan orsaka svag irritation. Ogon. 

Symptom/effekter efter förtäring : Kan orsaka irritation i mun, svalg och matstrupe. 
 

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

I tveksamma fall eller irritation kontakta läkare. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Alla kända släckningsmedel kan användas. 

Olämpligt släckningsmedel : På basis av vår kännedom finns ingen. 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brandrisk : Produkten i sig själv brinner inte näringsrik. 
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd under brandbekämpning : Anpassa eldsläckningsutrustningen efter omgivningen. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Allmänna åtgärder : Ämne som spills på en hård yta kan utgöra en allvarlig halkrisk. 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Ingen tillgänglig extra information 

6.1.2. För räddningspersonal 

Ingen tillgänglig extra information 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder : Samla så mycket som möjligt av den utsläppta produkten. Spara den i en behållare. Spola av 
resten med mycket vatten. 

 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Hänvisning till andra avsnitt : Personliga skyddsåtgärder: Hänvisa till sektion 8. 

Hantering och lagring: Hänvisa till sektion 7. 

Rekommendationer för avfallshantering: Hänvisa till sektion 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering : Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder vid användning av kemikalier och rengöringsmedel. 
 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Behållaren ska vara väl tillsluten. Skydda från att frysa. 

Icke blandbara produkter : Starka alkaliföreningar. 
 

7.3. Specifik slutanvändning 

Specifik slutanvändning  Vid användning av produkten enligt avsnitt 1.2 under normala förhållanden krävs inga specifika 
åtgärder. Den nödvändiga åtgärder finns i avsnitt 7.1 och 7.2. 
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1. Kontrollparametrar 

Ytterligare Information : The product itself is not tested on occupational exposure limits, but if the product contains 
substances with occupational exposure limits these are listed here. No listing means that the 
product does not contain any substances with occupational exposure limits. 

 

 
 

 

 

2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid (77-92-9) 

PNEC (Vatten) 

PNEC aqua (sötvatten) 0,44 mg/l 

PNEC aqua (havsvatten) 0,044 mg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (sötvatten) 34,6 mg/kg torrvikt 

PNEC sediment (havsvatten) 3,46 mg/kg torrvikt 

PNEC (Jord)  

PNEC jord 33,1 mg/kg torrvikt 

PNEC (STP) 

PNEC avloppsreningsverk > 1000 mg/l 
 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Handskydd : This product is not classified as dangerous for the skin and therefore no protection gloves are 
necessary when this product is used. 
In case of prolonged use or sensitive skin, where irritation is possible, it would be 
recommended to use gloves. 
 
When selecting protective gloves, always consider user specific circumstances like mechanical 
stress (cutting, drilling, etc.), contact time, temperature, use of other chemicals, etc. 
In consultation with the supplier of protective gloves a type can be chosen, which provides 
sufficient protection. Always check the instructions regarding breakthrough time and type & 
thickness of the material, as given by the glove supplier. 

Skyddsglasögon : Krävs ej vid normal användning. Vid risk för stänk av vätska: Ögon skall användas. 
(Skyddsglasögon) 

Andningsskydd : Krävs ej vid normal användning. 

Annan information : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt med huden och 
ögonen. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Tillstånd : Vätska 
  

Utseende : Bitterheten akvedukten lösande. 

Färg : Färglös. 
  

Lukt : Luktfri. 
  

Luktgräns : Gäller inte 
  

pH : 2,1 - 4 
  

Fryspunkt : ± -5 °C 
  

Kokpunkt : ± 100 °C 
  

Flampunkt : > 100 °C På grund av den höga vattenhalten är mätning av flampunkten krävs inte. 
  

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Gäller inte 
  

Brännbarhet (fast, gas) : Ej brandfarlig. 
  

Explosionsgränser : Gäller inte 
  

Ångtryck : 23,7 hPa 
  

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Gäller inte 
  

Relativ densitet : 1,01 - 1,04 
  

Densitet : 1,01 - 1,04 g/cm³ 

Löslighet : Vatten: helt löslig 
  

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten [log 
Pow] 

: -0,76 (beräknat värde) 
  

Självantändningstemperatur : Ej brandfarlig. 
 

Sönderfalltemperatur : Gäller inte 
  

Viskositet, dynamisk : < 10 mPa.s 
  

Explosiva egenskaper : Ingen kemisk grupp i samband med explosiva egenskaper. 
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Brandfrämjande egenskaper : Produkten i sig själv brinner inte näringsrik. 
  

 

9.2. Annan information 

VOC-halt : < 30 % 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

  Stabil under normala omständigheter. Reagerar häftigt med (vissa) baser: värmeutveckling. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 

  Stabil under normala omständigheter. 

 
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

  Inga under normala förhållanden. Kan reagera våldsamt med alkalier.: värmeutveckling. 
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

  Inga under normala förhållanden. Blanda inte med blekmedel eller någon annan alkalisk 
rengöringsmedel. 

 

10.5. Oförenliga material 

  Inga under normala förhållanden. klorbaserade blekmedel. Alkaloider. 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

  Inga under normala förhållanden. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet : Inte klassificerat 
 

Staples Sköljmedel  

Ytterligare Information With the product as such no toxicological tests have been done.  According to the criteria of  
3.1.3 from (EC) 1272/2008 this product is not toxic.  Components that are toxic are mentioned 
below. 

 

2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid (77-92-9) 

LD50 oral råtta 3000 mg/kg 

DL50 oralt 11700 mg/kg kroppsvikt 

LD50 hud kanin 20000 mg/kg 

LD50 dermal > 2000 mg/kg kroppsvikt 
 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

pH: 2,1 - 4 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat 

pH: 2,1 - 4 

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 
 

Staples Sköljmedel  

Ytterligare Information With the product as such no ecological tests have been done. According to the criteria of 4.1.3 
from (EC) 1272/2008 this product is not dangerous for the environment. Components that are 
dangerous to the environment are mentioned below. 

 

2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid (77-92-9) 

LC50 fiskar 1 1516 mg/l 

EC50 andra vattenorganismer 1 85 mg/l 

EC50 andra vattenorganismer 2 IC50 algea (72 h) mg/l 
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Staples Sköljmedel  

Persistens och nedbrytbarhet Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i 
förordning (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. 

 

2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid (77-92-9) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt biologiskt nedbrytbart. 
 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Staples Sköljmedel  

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten [log 
Pow] 

-0,76 (beräknat värde) 

 

2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid (77-92-9) 

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten [log 
Pow] 

-1,64 

Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering osannolikt. 
 

12.4. Rörlighet i jord 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Staples Sköljmedel  

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 
 

Komponent  

2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid (77-
92-9) 

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII  
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Alkyl(lauryl)etherEO5PO(4-5) (68439-51-0) Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII  
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

 

 

12.6. Andra skadliga effekter 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. 

Rekommendationer för bortskaffande av produkt 
/förpackning 

: Samla så mycket som möjligt av den utsläppta produkten. Spara den i en behållare. Kassera i 
enlig het med lokala bestämmelser. Spola av resten med mycket vatten. 

Ytterligare Information : Skölj den tomma flaskan. Flaskan kan kastas i hushållssoporna . 

EKOLOGI - avfallsämnen : Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Kassera i enlig het med lokala 
bestämmelser. 

Europeisk avfallsförteckning : 20 01 30 - Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer 

Ej farligt gods enligt transportreglerna 

14.2. Officiell transportbenämning 

Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  

14.3. Faroklass för transport 

Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  

Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte 

14.4. Förpackningsgrupp 

Gäller inte  Gäller inte 

 
Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej 
Marin förorening : Nej 

Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej 

Ingen tillgänglig extra information 



Staples Sköljmedel 
Säkerhetsdatablad  
 

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830 
 

2017-05-17 SV (svenska)  6/7 
 

 
14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

- Vägtransport 
  

  Gäller inte; Produkten ej klassficerad som farlig vad beträffar transportförordningar 

- Sjötransport 
  

  Gäller inte; Produkten ej klassficerad som farlig vad beträffar transportförordningar 

- Flygtransport 
  

  Gäller inte; Produkten ej klassficerad som farlig vad beträffar transportförordningar 

- Insjötransport 
  

  Gäller inte; Produkten ej klassficerad som farlig vad beträffar transportförordningar 

- Järnvägstransport 
  

 

 Gäller inte; Produkten ej klassficerad som farlig vad beträffar transportförordningar 
 

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

IBC-kod : Gäller inte. Denna produkt är inte avsedd att transporteras i bulk tankfartyg. 

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 

 

   

VOC-halt : < 30 % 
 
 

 

Förordning om rengöringsmedel : Märkning avseende innehållet: 

Komponent % 

nonjoniska tensider 5-15% 

METHYLISOTHIAZOLINONE  

BENZISOTHIAZOLINONE  
  
  

 

 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

 
 

 
 

 

 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts. 
Orsak:  Blandningen är klassificerad som inte farlig i meningen av förordningen (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
  

AVSNITT 16: Annan information 
 

 

Förkortningar och akronymer: 

ADN Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar. 

ADR Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. 

ATE Uppskattad akut toxicitet 

BCF  Biokoncentrationsfaktor 

CAS Chemical Abstracts Service   

CLP Classification Labelling Packaging; Regulation (EC) No 1272/2008 

DPD Direktivet om farliga preparat 1999/45/EG (Dangerous Preparations Directive). 

DSD Ämnesdirektiv 67/548/EEG (Dangerous Substances Directive). 

EC50 Median effektiv koncentration 

EC nr Officiell identifikationsnummer för ämnet inom EU 

IBC-code International Bulk Chemical Code 

IATA Organisationen för flygindustrin (International Air Transport Association). 

ICAO Den internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization). 

IMDG Internationella koden för transport av farligt gods till sjöss (International Maritime Dangerous Goods). 

IMO Internationell maritim organisation 

LC50 Median letal koncentration 

LD50 dödlig dos 50 % 
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PBT långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne 

REACH registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (EC) No 1907/2006 

RID Förordningar om internationell transport av farligt gods på järnväg. 

SDS Säkerhetsdatablad 

UN Förenta Nationernas 

VOC Flyktiga organiska föreningar 

vPvB mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne 

WGK Klass av hot mot vatten (WGK) 
 

 

Datakällor 

CLP EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

COSING CosIng - http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/ 

ECHA ECHA (European Chemicals Agency) - https://echa.europa.eu/nl/home 

GESTIS GESTIS Substance Database - http://gestis-
en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0 

SER Det sociala och ekonomiska rådet i Nederländerna (SER) - http://www.ser.nl 

SDS Säkerhetsdatablad Tillverkare / leverantör Råvara 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: 

Aquatic Chronic 3 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3 

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

R36 Irriterar ögonen 

Xi Irriterande 
 
 

 

 

 

 
 
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 
 


