
SÄKERHETSDATABLAD

FOAM CLEANER 400ML

Sida: 1

Datum för sammanställning: 02.09.2019

Omarbetning: 16.10.2019

Revisionsnr: 1

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

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: FOAM CLEANER 400ML

Produktkod: KF04504, KF15225

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namnet på företag: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tel: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Tel. Nödsituation: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Viktigaste skadliga effekterna: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 

2.2 Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter:  

Faroangivelser: H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Faropiktogram: GHS02: Flamma

Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 

antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över  50°C/122 ° F.

[inneh...]

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Brandfarlig aerosol 1: H222; -: H229
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2.3 Andra faror

Andra faror: In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable 

mixtures may develop.

The aerosol may explode due to the internal pressure generated when exposed to 

temperatures exceeding 50C/122F. 

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Icke-klassificera beståndsdelar:

KOLVÄTEN, C3-4-RIKA, PETROLEUMDESTILLAT

EINECS CAS PBT / WEL Klassificering (CLP) Procent

270-990-9 68512-91-4   - Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 >50%

NATRIUMNITRIT

231-555-9 7632-00-0   - Ox. Sol. 3: H272; Acute Tox. 3: H301; 

Aquatic Acute 1: H400

<1%

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED

500-213-3 68439-50-9   - Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: 

H400; Aquatic Chronic 3: H412

<1%

N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL ALKYL-C12-14-(EVEN NUMBERED)-1-AMINIUM CHLORIDE

931-275-3   -   - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: 

H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic 

Chronic 2: H411; STOT RE 1: H372

<1%

Innehåller: Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas: Note K: The classification 

as a carcinogon or mutagen need not apply if ot can be shown that the substance 

contains less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS 203-450-8)

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten. In case of skin irritation, seek medical 

treatment. 

Ögonkontakt: Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of troubles or 

persistent symptoms, consult an ophthalmologist. 

Förtäring: If swallowed, immediately drink: Water. Never give anything by mouth to unconscious 

person or a person with cramps. Do not induce vomiting. Caution if victim vomits: Risk of 

aspiration! 

Inandning: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. 

[inneh...]

Vid otillräcklig ventilation och / eller genom användning kan explosiva / mycket brandfarliga 

blandningar utvecklas.

Aerosolen kan explodera på grund av det inre trycket som genereras när det utsätts 

för temperaturer över 50 ° C/122 ° F.

KOLVÄTEN, C3-C4-RIK, PETROLEUM DESTILLAT

Brandfarlig gas 1: H220; Komprimerad gas: H280

Löslighet av oxider 3: H272; Akut tox 3: H301; Akut tox: 

mycket giftigt för vattenlevande organismer1: H400

ALKOHOLER, C12-14, ETOXILERADE

Ögonskada 1: H318; Akut tox: mycket giftigt för vattenlevan

de organismer1: H400; Giftigt för vattenlevande organismer 

med långtidseffekter 3: H412

N-(2-HYDROXIETYL)-N,N-DIMETYL ALKYL-C12-14-(JÄMNT NUMRERAD)-1-AMINIUMKLORID
Akut tox: H302); Hudskador 1C: H314; Akut tox: mycket 

giftigt för vattenlevande organismer1: H400; Giftigt för

vattenlevande organismer med långtidseffekter 2: H411; 

SPECIFIK ORGANTOXICITET RE 1: H372

KOLVÄTEN, C3-C4-RIK, PETROLEUM DESTILLAT; Petroleumgas: Anmärkning K: Ämnet 

behöver inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent om det kan visas att det 

innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien (Einecs) 203-450-8)

Vid hudirritation, kontakta läkare.

Skölj genast och noggrant med ögonbad eller vatten. Vid problem eller ihållande symtom, 

kontakta en ögonläkare.

Drick omedelbart: Vatten. Ge aldrig någonting via munnen till medvetslös person eller en 

person med kramper. Framkalla inte kräkningar. 

Varning om offeret kräks: Risk för aspiration!

I händelse av olycka vid inandning: ta bort skadan till frisk luft och håll den i vila. 

I alla fall av tvivel, eller när symptomen kvarstår, kontakta läkare.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Ögonkontakt: May cause irritration and sight distrurances. 

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

Omedelbar/särskild behandling: Treat symptomatically. 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Släckmedel: Koldioxid. Foam Torrt kemiskt pulver. Unsuitable extingguishing media: High power 

water jet. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid exponering: Combustible. Vapours may form explosive mixtures with air. Can be releasedin case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. Contains gas under pressure; may 

explode if heated. 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Råd till brandbekämpningspers: Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon 

och hud. Additional information:

Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Use a 

water spray jet to knock down vapours/gases/mists. Contaminated fire-fighting water 

must be collected separately. Do not empty into drains or the aquatic environment. In 

case of fire and/or explosion do not breathe fumes. 

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Explosion hazard. 

Eliminate leaks immediately. Prevent spreading over great surfaces ( e.g. by damming 

or installing oil booms). 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för 

omhändertagande enligt lämplig metod. Ventilate affected area. 

6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

Hänvisning till andra Avsnitt: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Safe handling: see section 7 

[inneh...]

Kan orsaka irritation om det är många gånger vid hudkontakt

Kan orsaka irritation och synsträckor

Behandla symptomatiskt.

Skum Torrt kemiskt pulver.

Olämpliga släckmedel: Vattenstråle med hög effekt

Brännbar. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. 

Kan släppas vid brand: Koldioxid (CO2). Kolmonoxid. 

Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

Ytterligare information:

Använd vattenspray / ström för att skydda personal och för att kyla hotade containrar. 

Använd en vattenstråle för att slå ner ångor / gaser / dimma. Förorenat brandbekämpningsvatten

måste samlas in separat. Töm inte i avlopp eller vattenmiljön. Vid brand och / eller explosion 

ska du inte andas in ångor.

och hud.

Ta bort alla antändningskällor. Ge tillräcklig ventilation. 

Andas inte in gas / ångor / ånga / spray. 

Undvik kontakt med hudögon och kläder. Använd personlig skyddsutrustning

Låt inte okontrollerad urladdning av produkten till miljön. Explosionsrisk. 

Eliminera läckor omedelbart. Förhindra spridning över stora ytor (t.ex. genom 

dammning eller installation av oljebommor).

Ventilera det drabbade området.

Säker hantering: se avsnitt 7Säker hantering: se avsnitt 7
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Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering: Rökning förbjuden. Use only in well-ventilated areas. Take precautionary measures 

against static discharges. Do not spray into flames or ignition sources. Due to danger of 

explosion, prevent leakage of vapours into cellars, flues and ditches. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten. No smoking. 

Please note: aerosol directive (75/324/EEC). Do not store together with: Radioactive 

substances. Infectious substances. Organic peroxides. Oxidizing solids. Oxidizing 

liquids. Pyrophoric liquids and solids. Flammable substances. substances or mixtures 

which, in contact with water emit flammable gases. Further information on storage 

contitions:

Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures over: 50°C 

Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.

Ensure adequate ventilation of storage area. 

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning: Data saknas. 

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering: Data saknas.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Data saknas.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Use only outdoor or in a well-ventilated area. 

Andningsskydd: With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not 

required. Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Suitable respiratory protective equipment: Combination filter device (DIN EN 141)..Type 

A/P3 Only use breathing apparatus with CE-label including the four-digit identification 

number. 

Handskydd: Hand protection: not required In case of prolonged or frequently repeated skin contact: 

Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and 

store in well-aired place. 
[inneh...]

Använd endast i väl ventilerade områden. Vidta försiktighetsåtgärder

mot statisk urladdning. Spraya inte i lågor eller antändningskällor. 

På grund av explosionsrisk, förhindra läckage av ångor i källare, rör och dikar.

Ingen rökning.

Observera: aerosoldirektiv (75/324 / EEG). Förvara inte tillsammans med: radioaktiva ämnen. 

Smittämnen. Organiska peroxider. Oxiderande fasta ämnen. 

Oxiderande vätskor. 

Pyroforiska vätskor och fasta ämnen. Brandfarliga ämnen. ämnen eller blandningar 

som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser. 

Mer information om lagringskonkurrenser:

Rekommenderad lagringstemperatur 10-30 ° C Förvaras inte vid temperaturer över: 50 ° C. 

Förhållanden som ska undvikas: UV-strålning / solljus, värme, fukt.

Se till tillräcklig ventilation av förvaringsområdet.

Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat område.

Vid korrekt och korrekt användning och under normala förhållanden krävs 

inte andningsskydd. Andningsskydd krävs vid:

överstiger kritiskt värde

otillräcklig ventilation.

Lämplig andningsskydd: Kombinationsfilteranordning (DIN EN 141) .. 

Typ A / P3 Använd endast andningsapparater med CE-märkning inklusive 

fyrsiffrigt identifieringsnummer.

Handskydd: ej nödvändigt Vid långvarig eller ofta upprepad hudkontakt:

Dra över handskar av gummi. DIN EN 374 Lämplig materail: 

(penetrationstid (maximal slitperiod):> = 8h):

Butylgummi (0,5 mm)

FKM (fluororber) (0,4 mm)

Vid återanvändning, rengör handskar innan du tar av och förvara på väl luftad plats.
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Ögonskydd: For normal use no goggles required. 

Hudskydd: Skyddskläder. 

Miljöeffekter: Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. 

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd: Aerosol 

Färg: characteristic 

Lukt: Karaktäristisk lukt 

Oxiderande: Ej oxiderande (enligt EG-kriterier) 

Löslighet i vatten: Blandbar 

Viskositet: Data saknas. 

Smältpunkt/intervall°C: Data saknas. Flampunkt°C: Data saknas.

Ångtryck: 3.1-6.1 Relativ densitet: 0.9-1.0 g/cm3

pH-värde: Data saknas.

9.2. Annan information

Annan information: Solvent content: 10% - Data concerning the Directive 1999/13/EC on the limitation of 

emission of volatile organic compound (VOC-RL) 

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Data saknas. 

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden. 

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden att undvika: Fuktig luft. Värme. Direkt solljus. Antändningskällor. 

10.5 Oförenliga material

Material att undvika: Data saknas. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. Can be released in case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. 

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

[inneh...]

För normal användning krävs inga skyddsglasögon.

Låt inte okontrollerat läckage av produkten i miljön.

Karakteristisk

Lösningsmedelhalt: 10% - Uppgifter om direktiv 1999/13 / EG om begränsning a

v utsläpp av flyktig organisk förening (VOC-RL)

Uppvärmning orsakar ökat tryck med risk för sprängning.

Vid användning kan bilda brandfarlig / explosiv ånga-luftblandning. 

Kan släppas vid brand: Koldioxid (CO2). Kolmonoxid.
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Icke-klassificera beståndsdelar:

NATRIUMNITRIT

ORL MUS LD50 175 mg/kg

ORL RAT LD50 180 mg/kg

SCU RAT LD50 96600 µg/kg

Toxicitet: Data saknas.

Symptom/exponeringsvägar

Hudkontakt: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Ögonkontakt: May cause irritration and sight distrurances. 

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet: Data saknas.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet: Data saknas. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga: Log Pow 2,8 

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet: Data saknas. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

12.6 Andra skadliga effekter

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens 

vad gäller denna typ av avfall. 

EAK-nummer: 16 05 04

Omhändertagande förpackningar: 15 01 10 Waste packaging: absorbents, wiping cloth, filter materials and protective 

clothing not otherwise specified: packaging (including separately collected municipal 

packaging waste) packaging containing residues of or contaminated by dangerous 

substance. Classified as hazardous waste. 

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser 

angående avfallshantering. 

[inneh...]

Kan orsaka irritation om det är många gånger vid hudkontakt.

Kan orsaka irritation och synsträckor.

15 01 10 Avfallsförpackning: absorbenter, torkduk, filtermaterial och skyddskläder 

som inte anges på annat sätt: förpackning (inklusive separat uppsamlat kommunalt 

förpackningsavfall) förpackning som innehåller rester av eller förorenats av farligt ämne. 

Klassificeras som farligt avfall.
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Avsnitt 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nr: UN1950

14.2 Officiell transportbenämning

Transportbenämning: AEROSOLS

14.3 Faroklass för transport

Transportklass: 2

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt: Nej Havsförorenande ämne: Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder. 

Tunnelkod: D

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

Bulktransport: Irrelevant 

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

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

Särskilda föreskrifter: 1999/13/EC (VOC): 10% establishing a European Chemicals Agency, amending 

Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and 

Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC 

COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation 

(EC) No 1907/2006 of European Parliament and the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Autorisation an d Restriction of Chemicals 

(REACH). and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 

2000/21/EC, including amendments. 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning: Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller 

blandningen. 

Avsnitt 16: Annan information

Annan information

Annan information: samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse 

(EU) 2015/830

* indikerar text i säkerhetsdatabladet som har ändrats sedan den senaste revideringen.

Fraser i avsnitt 2 / 3: H220: Extremt brandfarlig gas.

[inneh...]

1999/13 / EG (VOC): 10%

om inrättande av ett europeiskt kemikaliemyndighet, om ändring av direktiv 1999/45 / EG 

och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning 

(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769 / EEG KOMMISSIONENS FÖRORDNING 

(EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 

autorisering och begränsning av kemikalier (REACH) och kommissionens direktiv 

91/155 / EEG, 93/67 / EEG, 93/105 / EG och 2000/21 / EG, inklusive ändringar.
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H222: Extremt brandfarlig aerosol.

H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H272: Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H301: Giftigt vid förtäring.

H302: Skadligt vid förtäring.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul: The information contained in this sheet is to the best of our knowledge true and accurate 

but all data, instructions, recommendations and

suggestions are made without guarantee. The information contained in this sheet is 

offered in good faith, according The information contained in this sheet is offered in 

good faith, according to our knowledge of the product involved. Some data is currently 

being reviewed. We would warn users about the possible appearance of other risks if 

this

product is applied for uses other than those herein specified. This data sheet should be 

applied and reproduced only for prevention and

safety reasons. The list of legal, regulatory and administrative texts contained herein is 

not exhaustive. 

[sista sidan]

Informationen i detta blad är enligt bästa kunskap sann och korrekt men all information, 

instruktioner, rekommendationer och förslag görs utan garanti. Informationen i 

detta blad erbjuds i god tro, enligt vår kunskap om den aktuella produkten. 

Vissa data granskas för närvarande. Vi varnar användarna om eventuella andra 

riskers utseende om denna produkt används för andra användningsområden 

än de som anges här. Detta datablad ska tillämpas och reproduceras endast 

av förebyggande och säkerhetsskäl. Listan över lagliga, föreskrivande och 

administrativa texter som finns här är inte uttömmande.


