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SÄKERHETSDATABLAD
Utgivning: No:  3

Datum : 27/11/2017

Utfärdad av : R Bartholomew

1. IDENTIFIKATION

PRODUKT NAMN: Medicareplus Lifteez Adhesive Remover Wipes

PRODUKT TYP:
Våtservett impregnerad med häftborttagningsmedel .

FÖRPACKNING:

Kuvert 

TILLVERKARE DETAILJER:

Medicareplus International | Chemilines House | Alperton Lane | Wembley | Middlesex | HA0 1DX 

Tel: 00 44 208 810 8811 

Fax: 00 44 208 799 7882  

Web: www.medicareplus.co.uk 

2. IDENTIFIKATION AV FARLIGA ÄMNEN
2.1 Klassifikation av substans eller blandning (enligt Reglering (EC) No 1272/2008)

Brandfarlig vätska. (Kategori 2), H225

Farligt för vattenmiljön – fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön (Kategori 1), H400

Farligt för vattenmiljön – fara för fördröjda (kroniska) effekterpå vattenmiljön(Kategori 1), H410

Signalord: Fara

3.SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM INGRIDIENSER
Mixtur

Kemisk karakterisering: Silikoner

CAS EC 
Farliga ingridienser:
Namn 

Hexamethyldisiloxane 107-46-0 203-492-7

Octamethyltrisiloxane 107-51-7 203-497-4

Klassifikation

Brandfarlig vätska 2;  Farligt för 
vattenmiljön Kategori: Akut 1, Farligt 
för vattenmiljön Kategori: Kronisk1;

H225, H400, H410 M-Factor -  Farligt 
för vattenmiljön Kategori: Akut 1, 
Farligt för vattenmiljön Kategori: 
Kronisk1A

Brandfarlig vätska 3; Farligt för 
vattenmiljön Kategori: Akut 1, H226,

H410 

Faroangivelse:
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse:
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P273  Undvik utsläpp till miljön.
Kompletterande faroangivelse: Förbränn INTE även efter användning. Placera 
INTE på öppen eld eller annan antändningskälla. Skydda mot solljus. Utsätt 
INTE för temperaturer över 50 ° C. Förvara utom räckhåll för barn.  
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4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

6. OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

7. HANTERING OCH LAGRING

8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Kontakt med ögonen: Inga specifika symptom är kända.
Hudkontakt : Inga specifika symptom är kända.
Inandning : Inga specifika symptom är kända.  
Förtäring : Inga specifika symptom är kända.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Kontakt med ögonen: Ta bort eventuella kontaktlinser och sära på ögonlocken. Spola omedelbart 
med  mycket vatten. Fortsätt skölj minst 15 minuter. Kontakta sjukvårdspersonal om obehag kvarstår   
Hudkontakt : Skölj med vatten. Kontakta sjukvårdspersonal om irritation kvarstår efter tvätt.
Inandning : Förflytta personen från kontamineringskällan. 
Förtäring : Skölj munnen ordentligt med vatten. Kontakta sjukvårdspersonal om stora mängder har 
förtärts. 

Lämpliga brandsläckningsmedel: vattenspray, alkoholbeständigt skum, torrt pulver eller koldioxid. 

Ej tillämpligt - formuleringen är impregnerad i våtservett.

Förvaras torrt i rumstemperatur. Hålls åtskild från värme, gnistor och öppen eld. Läs etiketten 
före användning. Förvara utom räckhåll för barn. 

Skyddskläder krävs ej.
Rök ej vid användning.
Säkerställ adekvat ventilation.  
Yrkeshygieniska gränsvärden
Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

Lukt: KarakteristiskUtseende: Klar vätska impregnerad i servett.  
pH: Ej tillämpligt 

Produkten är stabil vid normala förhållanden. Undvik att exponera produkten för höga temperaturer 
eller direkt solljus.Undvik att exponera produkten för värme, gnistor och andra antändningskällor. 

Miljöpåverkan och distribution
Toxicitet - är mycket giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter

Beständighet och nedbrytning - är inte biologiskt nedbrytbar

Biologisk ackumulativ förmåga - inga tillgängliga data 

Rörlighet i jorden -  inga tillgängliga data 

Resultat av PBT och vPvB uppskattning - denna produkt innehåller inga komponenter som 
anses vara antingen beständiga, bioackumulerande och toxiska (PBT), eller mycket persistenta 
och mycket bioackumulerande (vPvB) i nivåer av 0,1% eller högre. 

Övriga bieffekter - inga tillgängliga data 



3 

13. AVFALLSHANTERING
Kassera avfallsprodukter eller begagnade behållare enligt lokala föreskrifter.  

14. TRANSPORT INFORMATION

14.1 

IMDG: 1993 IATA: 1993 

14.2 

UN nummer

ADR/RID: 1993 

UN transportnamn 
ADR/RID: 

IMDG: 

IATA: 

Lättandtändlig vätska, n.o.s (Hexamethyldisiloxane)

Lättandtändlig vätska n.o.s (Hexamethyldisiloxane)

Lättandtändlig    vätska    n.o.s.   (Hexamethyldisiloxane)

14.3 

IMDG: 3 IATA: 3 

14.4 

IMDG: II IATA: II 

14.5 

IMDG: ja, marin påverkan IATA: nej

14.6 

Klass
ADR/RID: 3 

Förpackningsgrupp
ADR/RID: II 

Miljöpåverkan
ADR/RID: ja 

Särskilda försiktighetsåtgärder för 
användaren:  inga tillgängliga data

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

16. ÖVRIG INFORMATION

Märkning enligt EEC direktiv
Symboler:Mycket brandfarligt 

Miljöfarlig

Denna information avser endast det specifikt angivna materialet och gäller därför möjligen inte när 
materialet används i kombination med andra material eller i en
specifik process. Uppgifterna i denna Information är så vitt bolaget vet precisa och tillförlitliga för vad 
som gällde vid indikerad tidpunkt. Inga garantier ges dock för informationens precision, tillförlitlighet 
eller fullständighet. Det åligger användaren att avgöra tillämpligheten av informationen för dennes 
specifika användning. Vidare åligger det mottagaren av detta Produkt säkerhetsdatablad att tillse att 
dess innehåll är genomläst och har förståtts av alla som kan komma använda, hantera eller förfoga, 
eller på annat sätt kommer i kontakt med produkten.




