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CAMP FLUSH 
Säkerhetsdatablad 

 

 
 
CAMP FLUSH 

Publiceringsda1tu0m/1:2/

2018 

Bearbetningsdatum: 03/12/2018                               :                                   Version: 10.03

 

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

1.1.          Produktbeteckning 

Produktens form                                                      :   Blandning

Produktnamn                                                           : CAMP FLUSH

 
Produkttyp                                                               :   tvättlösning 

 

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                :   tvättlösning för bärbara toaletter 

 
1.2.2.       Användningar som det avråds från 

Ingen tillgänglig extra information 
 

1.3.          Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

STIMEX NEDERLAND B.V.                                                   PIJLER 36, 6446 AX BRUNSSUM, NEDERLANDS 
Tel: +31 (0)45 521 23 45 

1.4.          Telefonnummer för nödsituationer  
:   Mon to Fri 8.30am to 5.00pm - +31 (0)45 521 23 45

 

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] 

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

EUH-fraser :   EUH208 - Innehåller reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] 
och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

 
 

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] 

PEG-800                                                                                           (CAS nr) 25322-68-3                                         1 - 5                      STOT SE 3, H335 
 

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1.          Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen allmän                                              :   Sök läkarhjälp vid obehag. 

Första hjälpen efter inandning                                :   Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

Första hjälpen efter hudkontakt                              :   Tvätta med mycket vatten/…. 
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Första hjälpen efter kontakt med ögonen               :   VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter förtäring                                   :   Ge lite eller inget vatten att dricka. Sök läkarhjälp vid obehag. 
 

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

Symptom/effekter efter inandning                           :   Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

Symptom/effekter efter hudkontakt                         :   Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

Symptom/effekter efter kontakt med ögonen          :   Orsakar ögonirritation. 

Symptom/effekter efter förtäring                             :   Kan orsaka en lätt retning av vävnaden i munnen, halsen och matspjälkningskanalen. 
 

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

Behandla symptomatiskt. 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1.          Släckmedel 

Lämpliga släckmedel                                              :   CO2. Torrt pulver. Skum. 
 

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 

Planeringar för nödfall                                             :   Evakuera överflödig personal. 
 

6.1.2.       För räddningspersonal 

Skyddsutrustning                                                    :   Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. 
 

6.2.          Miljöskyddsåtgärder 

Undvik utsläpp till miljön. 
 

6.3.          Metoder och material för inneslutning och sanering 

För återhållning                                                       :   Samla upp spill. 

Rengöringsmetoder                                                :   Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. 
 

6.4.          Hänvisning till andra avsnitt 

För mer information, se avsnitt 8:  "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ". För mer information, se avsnitt 13. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1.          Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering                        :   Undvik kontakt med ögonen. 

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

7.2.          Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Tekniska åtgärder                                                   :   Förutsätter inga specifika eller särskilda tekniska åtgärder. 

Lagringsvillkor                                                         :   Behållarna skall vara tillslutna när de inte används. 

Icke blandbara produkter                                        :   Oxideringsmedel. Starka syror. Starka alkaliföreningar. 

Särskilda föreskrifter för förpackningen                  :   Förvaras endast i originalbehållaren. 

7.3.          Specifik slutanvändning 

Ingen tillgänglig extra information 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1.          Kontrollparametrar 

Ingen tillgänglig extra information
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8.2.          Begränsning av exponeringen 

Materialval för skyddsklädsel                                  :   Behövs inte under normala användningsomständigheter 

Handskydd                                                              :   Upprepad och längre hudkontakt: lämpliga handskar 

Skyddsglasögon                                                      :   Behövs inte under normala användningsomständigheter 

Hudskydd                                                                :   Behövs inte under normala användningsomständigheter 

Andningsskydd                                                        :   Behövs inte under normala användningsomständigheter 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1.          Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Tillstånd                                                                   :   Vätska 

Utseende                                                                 :   Mobile 

liquid. Färg                                                                         :   Rosa. 

Lukt                                                                         :   Av blommor. 

Luktgräns                                                                :   Inga data tillgängliga 

pH                                                                           :   8 

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)        :   Inga data tillgängliga 

Smältpunkt                                                              :   Inga data tillgängliga 

Fryspunkt                                                                :   Inga data tillgängliga 

Kokpunkt                                                                 :   Inga data tillgängliga 

Flampunkt                                                               :   Inga data tillgängliga 

Självantändningstemperatur                                   :   Inga data tillgängliga 

Sönderfalltemperatur                                              :   Inga data tillgängliga 

Brännbarhet (fast, gas)                                           :   Inga data tillgängliga 

Ångtryck                                                                  :   Inga data tillgängliga 

Relativ ångdensitet vid 20 °C                                  :   Inga data tillgängliga 

Relativ densitet                                                       :   1 

Löslighet                                                                  :   Inga data tillgängliga 

Log Pow                                                                  :   Inga data tillgängliga 

Viskositet, kinematisk                                              :   Inga data tillgängliga 

Viskositet, dynamisk                                               :   Inga data tillgängliga 

Explosiva egenskaper                                             :   Inga data tillgängliga 

Brandfrämjande egenskaper                                  :   Inga data tillgängliga 

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 

Stabil under normala användningsförhållanden. 
 

10.3.        Risken för farliga reaktioner 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.4.        Förhållanden som ska undvikas 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.5.        Oförenliga material 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.6.        Farliga sönderdelningsprodukter 

Ingen tillgänglig extra information 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1.        Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet                                                            :   Inte klassificerat
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Frätande/irriterande på huden                                :   Inte klassificerat 

pH: 8 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation                           :   Inte klassificerat 

pH: 8 

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 

Ingen tillgänglig extra information 

 
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 

Ingen tillgänglig extra information 
 

AVSNITT 14: Transportinformation 

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

14.1.        UN-nummer 

Ej farligt gods enligt transportreglerna 

14.2.        Officiell transportbenämning 

Officiell transportbenämning (ADR)                        :   Gäller inte 

Officiell transportbenämning (IMDG)                      :   Gäller inte 

Officiell transportbenämning (IATA)                        :   Gäller inte 

14.3.        Faroklass för transport 

ADR 

Faroklass för transport (ADR)                                 :   Gäller inte 
 

 
IMDG 

Faroklass för transport (IMDG)                               :   Gäller inte 
 

 
IATA 

Faroklass för transport (IATA)                                :   Gäller inte 
 
 

14.4.        Förpackningsgrupp 

Förpackningsgrupp (ADR)                                      :   Gäller inte 

Förpackningsgrupp (IMDG)                                    :   Gäller inte 

Förpackningsgrupp (IATA)                                      :   Gäller inte 

14.5.        Miljöfaror 

Miljöfarlig                                                                 :   
Nej
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Marin förorening                                                      :   Nej 

Annan information                                                   :   Ingen tillgänglig extra information 

 
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 
 

Allergena dofter > 0,01 %: 

HEXYL CINNAMAL 

Förordning om rengöringsmedel : Märkning avseende innehållet: 

Komponent                                                                                                                                                                                 % 

nonjoniska tensider                                                                                                                                                                      <5% 

parfym 

HEXYL CINNAMAL 

 
15.1.2.     Nationella föreskrifter 

 
Tyskland 

Hänvisning till AwSV-bilaga                                    :   Klass av hot mot vatten (WGK) nwg, ej vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)

12:e förordningen som implementerar den 
federal lagen om skydd mot emissioner  - 

12.BImSchV 

:   Ej underställt 12:e BlmSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (Regler om större olyckor)

 
 

Nederländerna 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              :   Ingen av komponenterna är listad 

SZW-lijst van mutagene stoffen                              :   Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

:   Ingen av komponenterna är listad 

 
:   Ingen av komponenterna är listad 

 
:   Ingen av komponenterna är listad

 
15.2.        Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen tillgänglig extra information 
 

AVSNITT 16: Annan information 

 
H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 

STOT SE 3                                                                       Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, Kategori 3, luftvägsirritation 

H335                                                                                 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

EUH208                                                                            Innehåller reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 
2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). 
Kan orsaka en allergisk reaktion.
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SDS EU (EXPORT PREPARE) 

 
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 


