
  

 
 
 

VARUINFORMATION 

 
1.    NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 

 

 

Produktnamn: SC-SHINE 

  

Leverantör:  Scanmaskin Sverige AB 

  Box 187 

  SE-437 22  Lindome 

  Sverige 

  Telefon: +46-31 99 49 70 

 

 

I nödsituationer ring: 020-996000 (Giftinformationscentralen) 

 

2.    SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 

 

Kemiskt namn 
Patenterad ingrediens A (a,*) 
Patenterad Ingrediens C 
Patenterad ingrediens B (a,*) 

CAS-nr 
Inte angivet 

Inte angivet 

Inte angivet 

Halt % 
5 - 10 

1 – 5 

1 - 5 

EG-nummer 

- 

 

Symbol  
- 

 

 

 

R-fras 
- 

 

(a) Produkten är inte specificerad med hänsyn till ”fabriks hemlighet” status. I nödsituation, ring det ovan nämnda numret. 

Mer information kan ges. Referens 29 CFR 1910.1200 och / eller 40 CFR 350. 

 

3.    FARLIGA EGENSKAPER  

 

Hälsorisker: Alkalisk vätska, förlängd kontakt kan orsaka hud och ögon irritation.  

Förtäring kan orsaka magproblem.  

Kontakt med huden: Kan orsaka irritation , dermatit 

Kontakt med ögonen: Kan orsaka smärta or irritation. 

Förtäring: Irriterande för mage och tarmar. Kan orsaka magproblem och smärta. 

  

4.    FÖRSTA HJÄLPEN 

 

Inandning: Förflytta den drabbade ut till frisk luft; skölj mun och näsa upprepade  

Gånger med vatten. Om andningsbesvär uppstår, uppsök läkare. 

Kontakt med huden: Tvätta genast huden med tvål och vatten. Försök INTE att neutralisera 

med kemiska ämnen. Om besvär kvarstår, uppsök läkare. 

Kontakt med ögonen: Tag bort eventuella linser. Spola genast med stora mängder vatten. Håll 

ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Uppsök 

läkare. 

Förtäring: Drick stora mängder vatten eller mjölk. Framkalla INTE kräkning. 

Uppsök läkare omedelbart. 

 

 

5.    BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

 



  

 
 
 

Antändningstemperatur: Inte brännbart 

Allmänna faror: Produkten är alkalisk. Förbrännings produkter, Carbone, hyrdogen och 

syre, carbone monoxid 

Lämpliga släckmedel: Kolsyra, vatten, skum eller torrsläckare 

Förfarande vid släckning: Se till att behållarna hålls kylda med vatten för att motverka att dom 

brister pga uppbyggnaden av ånga. Golvet blir väldigt halt om materialet 

läcker ut. Materialet är alkaliskt och irriterar ögonen om det kommer i 

direkt kontakt   

Farliga förbrännings prod:  Rök, ångor, oxider från carbonet. 

 

 

6.    ÅTGÄRDER VID  OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 

Begränsa spridningen. Sug upp med sand eller absorbtionsmedel. Förvara i lämpliga kärl av plast, deponera. 

Kontakta miljö – hälsoskyddskontoret för anvisningar. Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag. 

 

7.    HANTERING OCH LAGRING 

 

Hantering: Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. 

Förvaring: Förvaras frostfritt. 

Rekommenderade 

förpackningsmaterial: 

Förvaras i slutna originalförpackningar. Aluminiumbehållare får inte 

användas. Använd inte behållare av glas. 

  

8.    BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 

 

Tekniska åtgärder:  Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. God 

ventilation. 

  

Hud och kropp: Overall eller förkläde eller annan utrustning för att minimera 

hudkontakt. 

Händer: Skyddshandskar av neoprene eller gummi med mudd 

Ögon: Skyddsglasögon med sidoskydd, Ögondusch i närheten. 

Övrig skyddsutrustning:. - 

 

9.    FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  

 

Fysikaliskt tillstånd: Flytande. 

Färg: Grå. 

Lukt: Mild, ibland helt luktlös 

Kokpunkt: 100º      212ºF 

Fryspunkt: 0 ºC       32ºF 

Densitet: 1,3 kg/l. 

Löslighet i vatten: Märkbar (>95%) 

pH 11,0 

Flampunkt: - 

 

 

 

 

10.    STABILITET OCH REAKTIVITET 



  

 
 
 

 

Stabilitet: Stabil under rekommenderade hanterings – och lagringsförhållanden. 

Förhållanden som bör 

undvikas: 

Extrema temperaturer, frost 

Farliga nedbrytningsprodukter: Inga kända. 

 

 

11.    TOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

Kemiskt namn 
Patenterad ingrediens A (a,*) 
Patenterad Ingrediens C 
Patenterad ingrediens B (a,*) 

CAS-nr 
Inte angivet 

Inte angivet 

Inte angivet 

Halt % 
5 - 10 

1 – 5 

1 - 5 

LD50 
16,540 mg/kg 

- 

LC50 
- 

- 

- 

 

 

 

12.    EKOLOGISK INFORMATION 

 

Ingen data är tillgänglig angående påverkan på miljön. Ingen COD eller BOD data är tillgänglig. Baserat på 

den kemiska sammansättningen av denna produkt antas det att blandningen kan hanteras i ett acklimatiserat 

och godkänt system för biologisk avfallshantering. Ingen av ingredienserna i blandningen är klassificerad 

som miljöfarlig för marin miljö.   

 

13.    AVFALLSHANTERING 

 

Överbliven produkt: Torkad produkt kan hanteras som normalt industriavfall. 

För hantering av större mängder eller för kassation av flytande produkt, 

rådgör med lokala myndigheter. 

Förorenad förpackning: Tas om hand enligt lokala föreskrifter. 

Övrig information:  

 

14.    TRANSPORTINFORMATION 

 

Ej farligt gods enligt ADR. 

 

15.    GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

 

Ej märkningspliktig produkt. 

Farosymboler: -  

   

R-fraser: - 

S-fraser:  S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. 

S2  Förvaras utom räckhåll för barn 

S28 Vid kontakt med huden, tvätta omedelbart med tvål och vatten. 

 

 

 

 

16.    ANNAN INFORMATION 

 

Produkterna är bedömda och klassificerade enligt EU föreskrifter. 



  

 
 
 

Denna produkt skall lagras, hanteras och användas i enlighet med god industrihygien och gällande 

föreskrifter/lagar. Informationen baseras på nuvarande kunskapsnivå och avsikten är att beskriva 

produkten (hanteringsråd, risker för miljö/hälsa osv). Informationen skall inte tolkas som någon 

garanti för specifika egenskaper. 

 


