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Datum för sammanställning:  15/11/2017 

Omarbetning:  20/11/2020 

Revisionsnr:  3 
 

 

Produktnamn:  ROWASHER MICROBIAL FILTER MAT-SINGLE LAYER 

Produktkod:  11020414 (Box of 6) 
 

Användning av prod:   Filter av polyestermaterial. Det biologiska pulvret innehåller mikrober av biologisk 

skyddsnivå 1. 

 
 

Namnet på företag:   Rozone Ltd 

Rozone Ltd, Queen Street, Darlaston 

Wednesbury 

West Midlands 

WS10 8JF 

United Kingdom 

Tel: 0121 526 8181 

Email:  info@rozone.co.uk 
 

Tel. Nödsituation:  0121 526 8181(Mon-Fri, 09:00-17:00) 

(endast kontorstid) 

 
 

 

Klassificering (CLP):   Denna produkt saknar klassificering enligt CLP. 
 

 Märkningsuppgifter:   Filter av polyestermaterial. Det biologiska pulvret innehåller mikrober av biologisk skyddsnivå 1. 

Skyddsangivelser:   Tvätta händerna noga efter användning. 

Undvik att äta, dricka eller röka när du använder den här produkten. 

Förvaras åtskild från oförenliga material  

Kassera innehållet/behållaren på en insamlingsplats för farligt eller särskilt avfall. 

 

Andra faror: Data saknas. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Avsnitt 2: Farliga egenskaper 

2.3 Andra faror 

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

1.1 Produktbeteckning 

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

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

2.2 Märkningsuppgifter 

mailto:info@rozone.co.uk
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PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne. 
 

 

Kemisk identitet: ROWASHER MICROBIAL FILTER MAT-SINGLE LAYER 
 

 

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten. Konsultera en läkare. 

Ögonkontakt: Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter. Bege dig till sjukhus för undersökning av 

specialist. 

Förtäring: Inte tillämpligt. 

Inandning: Konsultera en läkare. 
 

Hudkontakt: Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda. 

Ögonkontakt: Irritation och rodnad kan uppträda. 

Förtäring: Inte tillämpligt. 

Inandning: Inga symptom. 

Fördröjda effekter: Data saknas. 
 

Omedelbar/särskild behandling: Visa detta säkerhetsdatablad för närvarande läkare. 
 

 

Släckmedel:  Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande branden. 

 

Särskilda faror vid exponering:   Vid förbränning avges giftig rök. 
 

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

och hud. 

 
 

 

Personliga skyddsåtgärder:   Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder. Vidtag 

inga åtgärder utan lämpliga skyddskläder - se avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. 

 
 

Miljöskyddsåtgärder:  Inte tillämpligt. 

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1 Släckmedel 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1 Ämnen 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

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

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
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Saneringsmetoder:   Rengör nedspillda områden med stora mängder vatten. Vi hänvisar till avsnitt 13 i 

säkerhetsdatabladet för lämpliga metoder för omhändertagande av avfall. 

 
 

Hänvisning till andra Avsnitt:   Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Vi hänvisar till avsnitt 13 i 

säkerhetsdatabladet. 
 

 

Hantering:   Se till att området har tillräcklig god ventilation. 
 

Lagringsbetingelser:   Förpackningen förvaras väl tillsluten. Undvik direkt solljus. Förvaras svalt och väl 

ventilerat Undvik oförenliga material och förhållanden - se avsnitt 10 i 

säkerhetsdatabladet. 

Lämplig förpackning:   Förvara endast i originalförpackningen. 
 

Specifik slutanvändning:   Filter and Bioremediation Biological Powder (Washing and cleaning products) 
 

 

Gränsvärden för exponering:   Data saknas. 
 

DNEL / PNEC   Data saknas. 
 

Tekniska åtgärder:   Se till att alla tekniska åtgärder uppräknade i avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet finns på 

plats. 

Andningsskydd:   Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte. Sluten andningsapparat 

måste finnas tillgänglig vid nödsituationer. 

Handskydd:   Skyddshandskar. Nitril engångshandskar. Gummihandskar. Neoprenhandskar. 

Ögonskydd:   Skyddsglasögon. 

Hudskydd:   Skyddskläder. 

Miljöeffekter:   Inget särskilt krav. 
 

 

Tillstånd: Fibrous Soft 

Färg: White/Blue 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

6.4 Hänvisning till andra Avsnitt 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1 Kontrollparametrar 

DNEL/PNEC 

8.2 Begränsning av exponeringen 

Avsnitt 7: Hantering och lagring 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 

7.3 Specifik slutanvändning 

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
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Lukt:  Luktlös 

Löslighet i vatten:  Olöslig 
 

Annan information:  Data saknas. 
 
 

Reaktivitet:  Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden. 
 

Kemisk stabilitet:  Stabil under normala förhållanden. 
 

Farliga reaktioner: Farliga reaktioner uppstår inte under normala transport- eller lagringsförhållanden. 
 

Förhållanden att undvika:   Direkt solljus. 

 

Material att undvika:   Inte tillämpligt. 
 

Farliga omvandlingsprodukter:   Vid förbränning avges giftig rök som består av koldioxid / koloxid. Vid förbränning avges 

giftig rök som består av kväveoxider. 

 
 

 

Undantagna faror för ämnet: 
 

Fara Exponeringsväg Grund 

Akut toxicitet (ac. tox. 4) - Inte farlig: beräknad 

Akut toxicitet (ac. tox. 3) - Inte farlig: beräknad 

Akut toxicitet (ac. tox. 2) - Inte farlig: beräknad 

Akut toxicitet (ac. tox. 1) - Inte farlig: beräknad 

Frätande/irriterande på huden - Inte farlig: beräknad 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation - Inte farlig: beräknad 

Luftvägs-/hudsensibilisering - Inte farlig: beräknad 

Mutagenitet i könsceller - Inte farlig: beräknad 

Cancerogenitet - Inte farlig: beräknad 

Reproduktionstoxicitet - Inte farlig: beräknad 

Avsnitt 11: Toxikologisk information 

10.2 Kemisk stabilitet 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

10.5 Oförenliga material 

9.2. Annan information 

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
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Specifik organtoxicitet - enstaka 

exponering 

- Inte farlig: beräknad 

Specifik organtoxicitet - upprepad 

exponering 

- Inte farlig: beräknad 

Fara vid aspiration - Inte farlig: beräknad 

 

 

Hudkontakt: Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda. 

Ögonkontakt: Irritation och rodnad kan uppträda. 

Förtäring: Inte tillämpligt. 

Inandning: Inga symptom.  

Fördröjda effekter:  Data saknas. 

Annan information: Inte tillämpligt. 

 
 

 

Ekotoxicitet: Data saknas. 
 

Persistens och nedbrytbarhet: Biodegradable Powder 

 

Bioackumuleringsförmåga:   Data saknas. 
 

Rörlighet:   Data saknas. 
 

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

Andra skadliga effekter:   Inte tillämpligt. 
 

 

Metoder för omhändertagande:   Inte tillämpligt. 

Återvinningsåtgärder:   Inte tillämpligt. 

Omhändertagande förpackningar:   Skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall. 

OBS:   Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser 

angående avfallshantering. 

 

Transportklass: Denna produkt är inte klassad för transport. 

Avsnitt 12: Ekologisk information 

Avsnitt 14: Transportinformation 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 

12.4 Rörligheten i jord 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

12.6 Andra skadliga effekter 

Avsnitt 13: Avfallshantering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Symptom/exponeringsvägar 

12.1 Toxicitet 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
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Särskilda föreskrifter:   Inte tillämpligt. 
 

Kemikaliesäkerhetsbedömning:   Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller 

blandningen. 
 

 

Annan information:   Säkerhetsdatablad enligt Förordning nr 2015/830. 

Friskrivningsklausul:   Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande 

och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för 

eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående 

produkt. 

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter 

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Avsnitt 16: Annan information 

Annan information 
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