
SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Spolarvätska koncentrerad
Utfärdat: 2019-06-24

Ersätter SDB: 2019-06-15

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

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Spolarvätska koncentrerad

Artikel-nr. 27010, 27010440, 27010200

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning Spolarvätska

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Preem AB (Publ)

Gatuadress Warfvinges väg 45 
S-112 80 Stockholm 
Sverige

Telefon +46(0)10-450 10 00

E-post: SDBinfo@preem.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer 112 - begär giftinformation

Tillgänglig utanför kontorstid Ja

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering Brandfarliga vätskor, kategori 2 
Ögonirritation, kategori 2

Faroangivelser H225, H319

2.2 Märkningsuppgifter
Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
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SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Spolarvätska koncentrerad
Utfärdat: 2019-06-24

Ersätter SDB: 2019-06-15

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning 
förbjuden. 
P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P501 Innehållet/behållaren lämnas till enligt lokala/nationella föreskrifter.

2.3 Andra faror

Andra faror Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

Övrigt

Övrigt Produkten bedöms, utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara, bioackumuler-
ande och toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt 
REACH (förordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn CAS-nr 
EG-nr 
REACH-nr 
Index-nr

Konc. Klassificering H-fras 
M faktor akut 
M faktor kronisk

Anmärkning

Etanol 64-17-5 
200-578-6 
01-2119457610-
43-0239 
-

60 - 100% Flam. Liq. 2, Eye 
Irrit. 2

H225, H319 
- 
-

-

Övrig information ämne Förklaring till relevanta faroangivelser i fulltext, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid för-
sta hjälpen

Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, sittande ställning.

Inandning I händelse av att symtom uppstår från inandning av rök, dimma eller ånga från produkten: Flytta offret till 
en plats med frisk luft så fort som möjligt. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt Dränk in kontaminerade kläder med vatten innan de avlägsnas för att undvika risk med gnistor från stat-
isk elektricitet. 
Allt kontaminerat material bör betraktas som extremt brandfarligt. 
Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Håll ögonlocken brett 
isär.

Förtäring Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. 
Framkalla inte kräkning. Vid förtäring i stora doser: kontakta omedelbart läkare.
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SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Spolarvätska koncentrerad
Utfärdat: 2019-06-24

Ersätter SDB: 2019-06-15

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning Ångor kan påverka det centrala nervsystemet och ge huvudvärk, illamående, kräkningar och berusning.

Hudkontakt Kan verka avfettande på huden och kan orsaka irritation vid långvarig hudkontakt eller ögonkontakt.

Kontakt med ögonen Orsakar ögonirritation.

Förtäring Förtäring kan orsaka irritation av mage/tarmkanal, kräkningar och diarré. Kan orsaka illamående, huvud-
värk, yrsel och berusning. Irriterande. Etanol upptas snabbt från mage-tarmkanalen och kan orsaka ber-
usning och i allvarliga fall medvetslöshet och död.

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

Angivande av omedelbar medic-
insk behandling och särskild 

behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt. Ge inget att äta/dricka till en medvetslös person. Det finns ingen rekommenda-
tioner, men första hjälp kan behövas efter tillfällig exponering, inandning eller förtäring. Vid tveksamhet, 
OMEDELBAR LÄKARHJÄLP!

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel - Skum 
- Koldioxid 
- Torrt kemiskt pulver

Olämpliga släckmedel Använd inte sluten  vattenstråle på brinnande produkt; . de kan orsaka stänk och sprida branden. Samti-
dig användning av skum och vatten på samma yta ska undvikas eftersom vatten förstör skummet

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller 
blandningen kan medföra

Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Ångor kan spridas längs golvet och antändas av gnis-
tor från t.ex statisk elektricitet. Ofullständig förbränning ger sannolikt upphov till en komplex blandning av 
luftburna fasta och flytande partiklar, gaser, inklusive kolmonoxid , oidentifierade organiska och oor-
ganiska föreningar. Mycket brandfarligt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för 
brandpersonal

I händelse av en stor brand eller i begränsade eller dåligt ventilerade utrymmen, bär heltäckande brand-
säkra skyddskläder och SCBA-andningsapparat med helmask och positivt lufttryck .

Övrigt

Övrigt Varning: före ingripande : Om läckage eller spill ej har antänts, använd vattensprej för att slå ner ångor 
och skydda insatspersonal. Förhindra att släckvatten och annat material från brandbekämpning rinner 
ned i vattendrag, avlopp eller dricksvattentäkter. Valla in och samla upp släckvattnet.
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SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Spolarvätska koncentrerad
Utfärdat: 2019-06-24

Ersätter SDB: 2019-06-15

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder, sky-
ddsutrustning och åtgärder vid 

nödsituationer

Undvik direktkontakt med utsläppt material . Stoppa eller inneslut läckan vid källan om det kan göras på 
ett säkert sätt . Små spill: vanliga antistatiska arbetskläder är oftast tillräckligt . Stora spill: heltäckande 
kroppsdräkt av kemikaliebeständigt och antistatiskt material. handskar gjorda av PVA är inte vatten-
beständiga och är inte lämpliga i nödsituationer . Antistatiska halkfria säkerhetsskor eller stövlar . Sky-
ddsglasögon och/eller ansiktsskydd om stänk eller kontakt med ögon är möjlig eller förutsedd. 
Andningsskydd : Gasfilter typ A (brun), klass I eller högre på ansiktsmask i enighet med EN140.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för 
inneslutning och sanering

Sörj för god ventilation. Absorbera spilld produkt med lämpliga icke-brännbara material. Samla upp fri 
produkt på lämpligt sätt. Överför uppsamlad produkt och andra kontaminerade material till lämpliga 
behållare för återvinning eller säker kassering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

Övrigt

Övrigt Lokala föreskrifter kan även föreskriva eller begränsa vilka åtgärder som ska vidtas .

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för 
hantering

Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet. Behållare och kopplingar skall jordas för att undvika 
gnistor av statisk elektricitet. Ventilera väl. Undvik inandning av ångor. Använd föreskrivet andningsskydd 
om luftföroreningarna överstiger hygieniska gränsvärdet.

Hygien - Hanteras ej i närheten av mat och dryck. 
- Ät, drick eller rök inte medan produkten används 
- Tvätta händerna noggrant efter hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring, 
inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsutrymmets plan, tankkonstruktionen, utrustningen och driftprocedurerna måste överensstämma 
med tillämplig europeisk, nationell eller lokal lagstiftning. Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från 
oxidationsmedel, värme och eld. Förvaras i tättsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe. Lag-
ras som brandfarlig vätska.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning Kontakta leverantör för ytterligare information. Identifierade användningar för denna produkt anges i avs-
nitt 1.2.

Övrigt

Ej tillämplig
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SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Spolarvätska koncentrerad
Utfärdat: 2019-06-24

Ersätter SDB: 2019-06-15

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel CAS-nr 
EG-nr

Nivågräns-
värde 
ppm / mg/m3

Korttidsvärde 
ppm / mg/m3

Källa Anmärkning År

Etanol 64-17-5 
200-578-6

500 
1000

1000 
1900

AFS 2018:1 V - vägledande kortt-
idsgränsvärde

1993

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder Sörj för god ventilation. Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för 
inandning av ångor skall minimeras.

Ögon / ansiktsskydd Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.

Skyddshandskar Kemikalieresistenta handskar skall användas vid långvarig eller upprepad kontakt.

Andra hudskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas.

Andningsskydd Vid dålig ventilation eller höga luftkoncentrationer ska godkänd halvmask, helmask med gasfilter A (brun) 
eller andningsapparat användas.

Termiska risker Ingen information/data finns tillgänglig för denna produkt.

Begränsning av miljöexponerin-
gen

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och vegetation.

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende, form Lättflytande vätska.

Utseende, färg Blå

Lukt Ej tillämplig

Lukttröskel Ej tillämplig

pH-värde Ej tillämplig

Smältpunkt / fryspunkt Ej tillämplig

Initial kokpunkt och kok-
punktsintervall

80 °C

Flampunkt 12 °C

Avdunstningshastighet Ej tillämplig

Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillämplig
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SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Spolarvätska koncentrerad
Utfärdat: 2019-06-24

Ersätter SDB: 2019-06-15

Övre / undre brännbarhetsgräns 
eller explosionsgräns

Ej tillämplig

Ångtryck 760 mmHg

Ångdensitet Ej tillämplig

Relativ densitet 0,86

Densitet 0,82-0,83 g/cm3

Löslighet Blandbart med vatten

Vattenlöslighet Löslig

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Ej tillämplig

Självantändningstemperatur Ej tillämplig

Sönderfallstemperatur Ej tillämplig

Viskositet, kinematisk Ej tillämplig

Viskositet, dynamisk Ej tillämplig

Explosiva egenskaper Ej tillämplig

Oxiderande egenskaper Ej tillämplig

9.2 Annan information

Annan information För ytterligare och mer specifik fysikalisk data se produktinformationsblad för respektive produkt på 
www.preem.se.

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Undvik: Värme, gnistor, flammor.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga kända .

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Förhållanden som skall undvi-
kas

Hålls på avstånd från värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor. Eliminera alla antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Oförenliga material Inga kända .
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SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Spolarvätska koncentrerad
Utfärdat: 2019-06-24

Ersätter SDB: 2019-06-15

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsproduk-
ter

Det finns inga förväntade farliga nedbrytningsprodukter relaterade till detta material.

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet Förtäring av stora doser kan leda till: 
Medvetslöshet, död. 
 
Dödlig dos ( vuxen ) 
300-400 ml , Etanol. Förtärt på 1h .

Frätande/irriterande på huden Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning.

Allvarlig ögonskada/-
ögonirritation

Lätt irriterande.

Luftvägs-/hudsensibilisering Produkten är inte klassificerad som sensibiliserande.

Mutagenitet i könsceller Ej tillämplig

Cancerogenitet Produkten är inte klassificerad som cancerogen.

Reproduktionstoxicitet Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk.

STOT-enstaka exponering Ej tillämplig

STOT-upprepad exponering Ej tillämplig

Fara vid aspiration Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet Klassificeras inte som miljöfarligt. Men produkten får inte tömmas i avlopp eller i vattendrag eller depon-
eras där den kan påverka mark eller ytvatten. Produkten förväntas inte vara giftigt för vattenlevande 
organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet lätt nedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleras inte.
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12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet Anses inte vara mobilt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen

Produkten bedöms, utifrån tillgängliga data, inte innehålla PBT-ämnen (svårnedbrytbara, bioackumuler-
ande och toxiska) eller vPvB-ämnen (mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande) enligt 
REACH (förordning (EG) nr 1907/2006) bilaga XIII.

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Inga kända .

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering  
Förslag på avfallskoder för rengjorda emballage: 
15 01 02 - Plastförpackningar. 
15 01 04 - Metallförpackningar. 
Förslag på avfallskoder för ej rengjorda emballage: 
150110 - Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen 
Hanteras som farligt avfall i enlighet med Avfallsförordningen 2011:927. 
Förslag på avfallskoder för produkten: 
200129 - Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen

Emballage Tömningsanvisning: Placera förpackningen upp och ned något lutande, ca 10 grader, för avrinning på ett 
sådant sätt att förpackningens lägsta punkt är ett utgångshål. På vissa förpackningar behöver man därför 
göra ett extra hål. Avrinningen skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vänta tills förpackningen är 
dropptorr. Återförslut ej förpackningen efter avrinning. 
Observera risker som föreligger vid tömning av förpackningar och behållare som innehåller brandfarliga 
vätskor. Tömd behållare ventileras på en säker plats avskilt från gnistor och eld.

Övrigt

Övrigt Allt kontaminerat material bör betraktas som extremt brandfarligt.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nummer 1987

14.2 Officiell transportbenämning

Benämning Alkoholer N.O.S. (etanol)

14.3 Faroklass för transport

Etikett 3

ADR / RID Klass 3
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ADR / RID farlighetsnummer 33

IMDG Klass 3

IMDG marine pollutant Nej

IMDG EmS F-E, S-D

IATA Klass 3

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp II

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder Tunnelrestriktion: D/E (Not: ADR).

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

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach). 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar (CLP).

Nationella föreskrifter Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, AFS 2018:1.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

Övrigt

Övrigt Utan fosfat .

AVSNITT 16: Annan information
Ändringar i förhållande till tid-

igare revision
Avsnitt: 3.

Hänvisningar till viktig litteratur 
och datakällor

Leverantörers säkerhetsdatablad.
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Utvärderingsmetoder för klassi-
ficering

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpack-
ning av ämnen och blandningar (CLP).  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 
(Reach).

Betydelse av fraser Flam. Liq. 2 - Brandfarliga vätskor, kategori 2 
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2 
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Övrigt

Ej tillämplig
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