
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
det advares mot

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

Antibac Håndsåpe

07.06.2013

22.11.2015

Antibac Håndsåpe

Antibac Såpe 700 ml softbag, Antibac Såpe 600 ml flaske, Antibac Såpe 750 ml
m/doseringskapsel, Antibac såpe 50 ml

600865, 600866, 600867, 600868, 601602, 603024

Dette er et kosmetikkprodukt, og omfattes ikke av reglene for klassifisering og
merking av kjemikalier.

Mild håndsåpe uten parfyme

KiiltoClean AS

Hagaløkkveien 13, 1383 Asker

Postboks 103

1371

Asker

Norge

+47 66 77 11 70

post.no@kiilto.com

http://www.antibac.no

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Synonymer

Indeksnr.
Artikkelnr.

Krav om SDS bortfaller

Kjemikaliets bruksområde

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Klassifisering i henhold til (EF) No.1272/2008: Ikke klassifisert.

Dette er et kosmetikkprodukt, og omfattes ikke av reglene for klassifisering og
merking av kjemikalier.

PBT-/vPvB-vurdering ikke utført.

Det er ingen fare forbundet med alminnelig bruk av produktet. Det er foretatt en
sikkerhetsvurdering av det kosmetiske produktet for å vise at bruk av produktet er
trygt for menneskers helse.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Aqua CAS-nr.: 7732-18-5

EC-nr.: 231-791-2
> 60 - 100 %

Sodium Laureth Sulphate CAS-nr.: 9004-82-4
EC-nr.: 266-192-5

< 5 - %

Sodium Chloride CAS-nr.: 7647-14-5
EC-nr.: 231-598-3

< 5 %

Glycerine CAS-nr.: 56-81-5
EC-nr.: 200-289-5
Synonymer for seksjon 3:
Glycerol, Glyserin

< 5 %

Cocoamidopropyl Betaine CAS-nr.: 61789-40-0
EC-nr.: 263-058-9

< 1 - %

Sodium Benzoate CAS-nr.: 532-32-1
EC-nr.: 208-534-8

< 1 %

Sodium Cocoyl Glutamate CAS-nr.: 68187-32-6
EC-nr.: 269-087-2

< 1 %

Propylene Glycol CAS-nr.: 57-55-6
EC-nr.: 200-338-0
Synonymer for seksjon 3:
Monopropylenglykol, 1,
2-Propandiol

< 1 %

Citric Acid CAS-nr.: 77-92-9 /
5949-29-1
EC-nr.: 201-069-1

< 1 - %

Nødtelefon

CLP Klassifisering, merknader

Annen merkeinformasjon

PBT / vPvB

Andre farer
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4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Ikke relevant.

Ikke relevant. Produktet er beregnet på hudkontakt.

Skyll straks med mye vann. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øyelokket åpent.
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann (200-300 ml). Kontakt lege
hvis større mengder er svelget.

Øyekontakt medfør forbigående øyeirritasjon med svie og rødhet.
Svelging kan forårsake irritasjon og ubehag.

Ingen spesiell, se avsnitt 4.1.

Alle vanlige brannslokkemidler kan brukes. Velges i forhold til omgivende brann.

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid
(CO).

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes
godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater.

Forhindre utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn.

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø
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6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

Spill tas opp med inert absorberende materiale. Etter rengjøring, spyl bort rester
med vann. Husk faren for glatt dekke.

Se også avsnitt 8 og 13.

Ingen spesielle forholdsregler for håndtering angitt.

Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling.

Lagres frostfritt. Oppbevares i lukket originalemballasje ved temperaturer mellom
5°C og 30°C.

Holdbarhet 3 år i uåpnet emballasje ved normal romtemperatur.
Holdbarhet 12 måneder i åpnet emballasje ved normal romtemperatur (åpnede
emballasjer lukkes tett igjen).

Se avsnitt 1.2.

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år
Propan-1,2-diol CAS-nr.: 57-55-6

EC-nr.: 200-338-0
Synonymer for seksjon 3:
Monopropylenglykol, 1,
2-Propandiol

8 timers grenseverdi: 25
ppm
8 timers grenseverdi: 79
mg/m³

Referanser (lover/forskrifter): FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og
grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2016-12-22-1860).

Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med
leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte
standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan
medføre andre vernetiltak.

Metoder for opprydding og
rengjøring

Andre anvisninger

Håndtering

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Lagringsstabilitet

Spesielle bruksområder

Annen informasjon om
grenseverdier

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen
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Åndedrettsvern

Håndvern

Øye- / ansiktsvern

Hudvern

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Annen informasjon

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Normalt ikke nødvendig.

Normalt ikke nødvendig. Produktet er beregnet for hudkontakt.

Normalt ikke nødvendig. Benytt øyevern ved risiko for sprut.

Normale arbeidsklær.

Forhindre større utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Mulighet for øyeskylling bør finnes på arbeidsplassen.

Viskøs væske

Fargeløs. Transparent. Klar.

Nøytral. Uten parfyme.

Status: I handelsvare
Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Oppløselig i vann.

Kommentarer: Ikke relevant for en blanding.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Annet hudvern enn håndvern

Begrensning av miljøeksponering

Annen informasjon

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt / smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Fordampningshastighet

Antennelighet (fast stoff, gass)

Eksplosjonsgrense

Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet

Løselighetsbeskrivelse

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann
Selvantennelighet

Viskositet
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9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet, estimat for blanding

Potensielle akutte effekter

Ikke eksplosiv.

Ikke oksiderende.

Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.

Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet.

Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

Unngå frost.

Ingen spesielle.

Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2.

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses
for å være oppfylt.

Ingen.

Ingrediensene er testet som ikke farlige.

Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.

Lav akutt farlighet. Svelging av større mengder kan gi magesmerter.

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses
for å være oppfylt.

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

Kommentarer

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Vurdering av akutt toksisitet,
klassifisering

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Vurdering hudetsende /
hudirriterende, klassifisering
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Forsinket / repeterende

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

Kriterierne for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Ikke klassifisert som allergifremkallende for hud eller ved innånding.
Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk
nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og
rengjøringsmidler.

Forventes ikke å bioakkumulere.

Løselig i vann. Tensidene spres og fortynnes i vannmiljøet.

PBT-vurdering ikke utført ettersom kjemisk sikkerhetsvurdering ikke påkrevd.

vPvB-vurdering ikke utført ettersom kjemisk sikkerhetsvurdering ikke påkrevd.

Forhindre større utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Aspirasjonsfare

Allergi

STOT – enkelteksponering

STOT – gjentatt eksponering

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon

Arvestoffskader

Reproduksjonsskader

Økotoksisitet

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

vPvB vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon
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AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.
Tømt og rengjort emballasje kan leveres som normalt avfall eller leveres for
gjenvinning.

Nei

EAL: 18 01 07 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06
EAL: 20 03 99 kommunalt avfall som ikke er spesifisert andre steder

Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO
regler.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall
Avfallskode EAL

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler

Forurensningskategori

Referanser (Lover/Forskrifter)
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere
endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
FOR-2013-04-08 nr. 391 Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Nei

Nei

PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)
vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Avsnitt som er endret fra forrige versjon: 2.1, 3.2, 4.1, 8.1, 8.2, 9.1, 11.1, 15.1

5

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført
CSR kreves

Brukte forkortelser og akronymer

Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert
Versjon
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