
SÄKERHETSDATABL
 

ACIDO LATTICO

Utfärdat den 03/04 2022 - Rel. # 5 den 03/04 2022 # 1/12 

I överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878 

1.1. Produktidentifikator 

Produktnamn : ACIDO LATTICO 
Produktkod, se försäljningsavdelningen 

1.2. Relevant identifierad användning av substans eller blandning och användning som avråds 

Försurande medel 
Användningsområden: 
Tillverkning av matprodukter [SU4] 
Produktkategori: 
Tillsats för matbegränsad användning 

Icke rekommenderad användning 
Använd inte för andra syften än de som anges 

1.3. Detaljer för säkerhetsdatabladets leverantör 

AEB SpA - Via Vittorio Arici 104 S.Polo - 25134 Brescia (BS) 
Italien Tfn. +39.030.2307.1 Fax +39.030.2307281 
E-post: info@aeb-group.com - Internet: www.aeb-group.com
E-post till kompetent tekniker/teknisk avdelning: sds@aeb-group.com

AEB USA 
111 N Cluff Avenue 
Lodi CA 95240 (USA) 
Tfn.: +1 2096258139 Fax: +1 2092248953 
E-post: info@aebusa.com - Internet: www.aeb-group.com

AEB AFRICA (PTY) LTD 
18 Track Crescent, Cor. Station Road 
Montague Gardens 7441 
Cape Town (Sydafrika) 
Tfn.: +27 215512700 - Fax: +27 (0) 215511919 
E-post: info@aeb.co.za - Internet: www.aeb-group.com

AEB OCEANIA PTY LTD 
178A Wakaden Street 
Griffith NSW 2680 
Tfn.: 1300 704 971 
E-post: aeboceania@aeb-group.com - Internet: www.aeb-group.com

Tillverkad av 
AEB SpA 
Via Vittorio Arici 104 S. 
Polo 25134 Brescia 

Geowin SDS rel. 10 

SEKTION 1. Identifiering av substans/blandning och av bolaget/företaget 

mailto:info@aeb-group.com
http://www.aeb-group.com/
mailto:sds@aeb-group.com
mailto:info@aebusa.com
http://www.aeb-group.com/
mailto:info@aeb.co.za
http://www.aeb-group.com/
mailto:aeboceania@aeb-group.com
http://www.aeb-group.com/


SÄKERHETSDATABL
 

MJÖLKSYRA 

Utfärdat den 03/04 2022 - Rel. # 5 den 03/04 
 

# 2/13 

I överensstämmelse med Förordning 
  

Geowin SDS rel. 
 

1.4. Nödtelefonnummer 

AEB SpA 
Växel/Switchboard: +39.030.2307.1 - (h 8.30-12.00 13.30-18.00 GMT +1; Språk/Language: Italienska, engelska) 

AEB USA 
Växel: +1 2096258139 (GMT -8; Språk: engelska) 

AEB AFRICA (PTY) LTD 
Växel: +27 215512700 (GMT +1; Språk: engelska, afrikaans) 

AEB OCEANIA PTY LTD 
Växel: +61 1300 704 971 (GMT +9; Språk: engelska) 

2.1. Klassificering av substans eller blandning 

2.1.1 Klassificering enligt Förordning (EG) Nr 1272/2008: 

Piktogram: 
GHS05 

Riskklass och kategorikod(er): 
Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1 

Faroangivelsekod(er): 
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 
H318 - Orsakar allvarlig ögonskada

Frätande produkt: orsakar allvarliga brännskador på hud och ögonskada. 

I fall av kontakt med ögonen, orsakar produkten allvarliga skador på ögonen, såsom en matt hornhinna eller skada 
på regnbågshinnan. 

2.2. Märkelement 

Märkning enligt Förordning (EG) Nr 1272/2008: 

Piktogram, Signalordskod(er): 
GHS05 - Fara 

Faroangivelsekod(er): 
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 

Ytterligare faroangivelsekod(er): 
EUH071 - Frätande på luftvägarna 

Försiktighetsangivelser: 
Förebyggande åtgärd 
P260 - Inandas inte ångor/spray. 
P280 - Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
Motåtgärd 
P301+P330+P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.  

SEKTION 2. Riskidentifiering 
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P303+P361+P353 -  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med 
vatten eller duscha.  
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

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. 

Innehåller: 
L-mjölksyra

För livsmedelsanvändning. Även för enologisk användning. Inte avsedd för slutkonsumenten. I överensstämmelse med 
aktuella förordningar om det specifika ämnet. Endast för industrianvändning. 

2.3. Övriga faror 

Substansen/blandningen innehåller INTE substanser PBT/vPvB i enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga 
XIII 

Lätt biologiskt nedbrytbar, i enlighet med särskild OECD-test. 

3.1 Substanser 

Se avsnitt 16 för fullständig text om faroangivelser 

Substans Koncentration
[ w/w] Klassificering Index CAS EINECS REACh 

L-mjölksyra >= 50 < 100 % 
EUH071; Skin Corr. 

1C, H314; Eye 
Dam. 

1, H318 

607-743-00-
5

79-33-4 201-196-
2

01-2119474 
164-39-XXX 

X

3.2 Blandningar 

Ej relevant 

4.1. Beskrivning av förstahjälpen-åtgärder 

Inandning: 
Lufta området. Flytta omedelbart den kontaminerade patienten från området och håll i vila i väl luftat område. Om du 

känner dig dålig, sök råd från läkare. 

Direkt hudkontakt (av ren produkt): 
Ta omedelbart av kontaminerad klädsel. 
Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med vatten. Rådfråga 
omedelbart en läkare. 

Direkt ögonkontakt (av ren produkt): 
Tvätta omedelbart och noga med rinnande vatten, håll ögonlocken öppne i minst 10 minuter, skydda sedan ögonen 

med en torr steril gasväv. Sök omedelbart läkarråd 
Använd inte ögondroppar eller salvor av något slag före undersökning eller råd från en ögonläkare. 

Nedsväljning: 
Skölj omedelbart munnen. 

SEKTION 3. Sammansättning/information om ingredienser 

SEKTION 4. Förstahjälpen-åtgärder 
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Framkalla absolut inte kräkningar. Sök omedelbart läkarråd. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Inga data tillgängliga. 

4.3. Indikation av all omedelbar läkarkontakt och specialbehandling som krävs 

Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare 

5.1. Släckmedel 

Rekommenderade släckmedel: 
Vattenspray, CO2, skum, torr kemikalie, beroende på materialen som är involverade i branden. 

Släckmedel att undvika: 
Vattenstrålar. Använd endast vattenstrålar för att kyla av ytor på behållare som är utsatta för brand. 

5.2. Särskilda risker som uppkommer från substansen eller blandningen 

Inga data tillgängliga. 

5.3. Råd för brandmän 

Använd skyddsapparat för andning 
Skyddshjälm och full skyddsklädsel. 
Vattensprayen kan användas för att skydda personer som är involverade i släckningen. 
Du kan också använda buren andningsapparat, särskilt när du arbetar inom begränsade och dåligt ventilerade områden. 
Håll behållarna svala med vattenspray 

6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer 

6.1.1 För icke-nödpersonal: 
Lämna området kring spillet eller utsläppet. Rök inte, bär 
ansiktsmask, skyddshandskar och skyddsklädsel. 

6.1.2 För räddningspersonal: 
Eliminera alla obevakade lågor och möjliga tändkällor. Rökning förbjuden. 
Förse med tillräcklig ventilation. 
Evakuera faroområdet och konsultera eventuellt expert. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Samla ihop spillet med jord eller sand. 
Om produkten har trängt ner i vattendrag, avloppssystem, eller har kontaminerat mark eller vegetation, ska 
myndigheter meddelas. Deponera avfallsmaterialet i överensstämmelse med förordningar 

SEKTION 5. Brandbekämpningsmetoder 

SEKTION 6. Metoder vid oavsiktligt utsläpp 
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6.3. Metoder och material för inneslutning och upprensning 

6.3.1 Inneslutning: 
Täck snabbt över produkten, bär en ansiktsmask och skyddsklädsel (för specifikationer se sektion 8.2. SDS) Täck 
över produkten för återanvändning om möjligt eller bortskaffning. Absorbera om möjligt med inert material eller sug 
upp det. 
Förhindra från att tränga ner i avloppssystem. 

6.3.2 Upprensning: 
Efter att ha torkat upp, sköljs det område och de material som är involverade med vatten 

6.3.3 Övrig information: 
Ingen speciell. 

6.4. Hänvisning till andra sektioner 

Se avsnitten 8 och 13 för mer information 

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

Undvik kontakt och inandning av ångor 
Bär skyddshandskar/skyddsklädsel och ögon-/ansiktsskydd. 
Läs först alla andra sektioner på detta säkerhetsdatablad innan du hanterar 
produkten. Ät eller drick inte på arbetet. 
Se även avsnitt 8 nedan. 

7.2. Villkor för säker förvaring inklusive alla inkompatibiliteter 

Förvara i tätt tillsluten originalbehållare. Förvara inte i öppna eller omärkta behållare. 
Förvara behållarna stående upprätta och säkra genom att undvika möjligheten att de kan 
falla eller kollidera. 
Förvara på svalt och torrt ställe, på avstånd från värmekällor och direkt exponering för solljus. 

7.3. Särskilt slutanvändning 

Tillverkning av matprodukter: 
Hantera försiktigt. 
Förvara på rent, torrt och ventilerat område på avstånd från värme och 
direkt solljus. Håll behållaren tätt tillsluten. 

8.1. Kontrollparametrar 

- Substans: L-mjölksyra
DNEL
Systemiska effekter Kortfristig oral exponering konsumenter = 35,4
(mg/kg bw/day) Lokala effekter Kortfristig inandning arbetare = 592
(mg/m3)
Lokala effekter vid kortfristig inandning för konsumenter = 296
(mg/m3) PNEC
Sjövatten = 1,3 (mg/l) STP
= 10 (mg/l)

SEKTION 7. Hantering och förvaring 

SEKTION 8. Exponeringskontroller/personligt skydd 



SÄKERHETSDATABL
 

MJÖLKSYRA 

Utfärdat den 03/04 2022 - Rel. # 5 den 03/04 
 

# 6/13 

I överensstämmelse med Förordning 
  

Geowin SDS rel. 
 

8.2. Exponeringskontroller 

Lämpliga tekniska kontroller: 
Tillverkning av matprodukter: 
Ingen särskild övervakning förutses (agera enligt god praxis och särskilda regler för typen av associerad risk) 

8.2.2 Personliga skyddsåtgärder: 

(a) Ögon-/ansiktsskydd
Använd skyddsglasögon vid hantering av ren produkt (EN 166). 

(b) Hudskydd

(i) Handskydd
Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar vid hantering av ren produkt (EN 374-1/EN374-2/EN374-3) 

(ii) Övrigt
Bär full skyddsklädsel vid hantering av ren produkt (allmän arbetsklädsel(syrabindande medel, skyddsskor S3-EN 

ISO 20345) eller annan skyddsutrustning i enlighet med instruktioner från RSPP 

(c) Andningsskydd
Använd lämplig andningsskyddsutrustning (EN 14387:2008) 

(d) Termiska risker,
Ingen risk 
rapporteras 

Miljöexponeringskontroller: 
Använd enligt god arbetspraxis och undvik att sprida produkten i miljön. 

9.1. Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper 

Fysiska och kemiska egenskaper Värde Bestämningsmetod 
Utseende Klar vätska 
Färg färglös 
Lukt ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Lukttröskel ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
pH 2,5 ± 0,5 (1 % sol, 20 °C) 
Smältpunkt/fryspunkt ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Flampunkt ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
ASTM D92 

Förångningspunkt ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 
produktens karakterisering 

SEKTION 9. Fysiska och kemiska egenskaper 
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Brandfarlighet (fast, gas) ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 
produktens karakterisering 
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Fysiska och kemiska egenskaper Värde Bestämningsmetod 
Övre/lägre brandfarlighet eller explosiva 
gränser 

ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 
produktens karakterisering 

Ångtryck ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 
produktens karakterisering 

Ångdensitet ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 
produktens karakterisering 

Relativ densitet 1,20 ± 0,05 (20 °C) 
Löslighet ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Vattenlöslighet ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Partialkoefficient: n-oktan/vatten ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Självtändningstemperatur ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Nedbrytningstemperatur ej bestämd eftersom den inte är relevant för produktens 

karakterisering 
Viskositet ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Explosiva egenskaper ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 
Oxiderande egenskaper ej bestämd eftersom den inte anses relevant för 

produktens karakterisering 

9.2. Övrig information 

Inga data tillgängliga. 

10.1. Reaktivitet 

Stabil under normala förhållanden. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Inga riskfyllda reaktioner vid hantering och förvaring enligt bestämmelser. 

10.3. Möjliga riskfyllda reaktioner 

Det finns inga riskfyllda reaktioner 

10.4. Förhållanden att undvika 

Temperaturer över 200 °C 

SEKTION 10. Stabilitet och reaktivitet 
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10.5. Inkompatibla material 

Inkompatibel med alkalier, oxideringsmedel, albumin, jodider. 
I kontakt med ytor av reaktiva material, kan väte bildas och ge explosiva blandningar. Våldsam reaktion med HNO3, 
fluorvätesyra. 

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter 

Vid uppvärmning till nedbrytning avger den starka ångor och irriterande rök. 

11.1. Information om faroklasser enligt definition i Förordning (EG) Nr 1272/2008 

ATE oral = ∞ 
ATE dermal = ∞ 
ATE inhal = ∞ 

(a) Akut toxicitet: L-mjölksyra: Nedsväljning-råtta LD50 (mg/kg/24h
bw): 3543 Hudkontakt-LC50 råtta/kanin (mg/kg/bw 24h bw): > 2000 

Inandning-råtta LD50 (mg/l/4h): > 7,94 
(b) hudfrätning/irritation: Frätande produkt: orsakar allvarliga brännskador på hud och
ögonskada. L-mjölksyra: Frätande
L-mjölksyra: OECD 404, in vivo, lösning Kaniner (88 %) Resultat: irriterande
(c) svår ögonskada/irritation: Frätande produkt: orsakar allvarliga brännskador på hud och ögonskada. - Vid

kontakt med ögonen orsakar produkten svåra ögonskador såsom matt hornhinna eller skada på 
regnbågshinnan. 
L-mjölksyra: Orsakar svår ögonskada
L-mjölksyra: CEET, Ex vivo, lösning (88 %) Resultat: svår ögonirritation
(d) respiratoryorskinsensitisation (andnings- eller hudsensibilisering): L-mjölksyra: Icke-sensibiliserande
(e) mutagenitet i könsceller: L-mjölksyra: Icke-mutagenisk
(f) karcinogenicitet: L-mjölksyra: Icke-karcinogenisk
(g) fortbildningstoxicitet: L-mjölksyra: Icke-toxisk för fortbildning
(h) specifik organtoxicitet (STOT) vid en exponering: L-mjölksyra: Ej tillgängligt
(i) specifik organtoxicitet (STOT) vid upprepad exponeringL-mjölksyra: Ej tillgängligt
(j) inandningsrisk: L-mjölksyra: Ej tillgängligt

11.2. Information om andra risker 

Inga data tillgängliga. 

12.1. Toxicitet 

===================== 
Relaterad till inneslutna ämnen: 
L-mjölksyra:

SEKTION 11. Toxikologisk information 

SEKTION 12. Ekologisk information 
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Akut toxicitet - fisk LC50 (mg/l/96h): 130-320 
Akut toxicitet - skaldjur EC50 (mg/l/48h): 130-250 Akut 
toxicitet ErC50 alger (mg/l/72-96h):> 2 800 
Akut toxicitet - LC50 mikroorganismer (mg/l/3h):> 88,2 

Använd enligt god arbetspraxis och undvik att sprida produkten i miljön. 

12.2. Beständighet och nedbrytbarhet 

Lätt biologiskt nedbrytbar, i enlighet med särskild OECD-test. 

12.3. Bioackumulativ potential 

Inga data tillgängliga. 

12.4. Mobilitet i jord 

helt lösbar. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 

Inga PBT/vPvB-ingredienser finns 

12.6. Endokrina störande egenskaper 

Inga data tillgängliga. 

12.7. Övriga negativa effekter 

Inga negativa effekter 

13.1. Avfallshanteringsmetoder 

Återanvänd inte tomma behållare. Kassera dem i överensstämmelse med gällande förordningar. Alla resterande 
produkter ska kasseras i enlighet med tillämpbara förordningar och sändas till auktoriserade företag. 
Återvinn om möjligt. Arbeta enligt lokala eller nationella förordningar 

14.1. UN-nummer eller ID-nummer 

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 3265 

Om den har följande egenskaper är den utesluten från ADR: 
Kombinationsförpackningar: för inre förpackning 5 l per paket på 30 kg 
Inre förpackning placerad i krympförpackade eller sträckförpackade brickor: för inre förpackning 5 l per paket på 20 kg. 

SEKTION 13. Bortskaffningsöverväganden 

SEKTION 14. Transportinformation 
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14.2. UN-namn för rätt leverans 

ADR/RID/IMDG: FRÄTANDE ORGANISK SUR VÄTSKA, N.A.S. (Mjölksyra) 
ADR/RID/IMDG: FRÄTANDE VÄTSKA, SUR, ORGANISK, N.O.S. (Mjölksyra) 
ICAO-IATA: FRÄTANDE VÄTSKA, SUR, ORG ANISK, N.O.S. (Mjölksyra) 

14.3. Transportfaroklass(er) 

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klass: 8 
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etikett: 
8 
ADR: Tunnelrestriktionskod: E 
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Begränsade mängder: 
5 L IMDG - EmS: F-A, S-B 

14.4. Förpackningsgrupp 

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: III 

14.5. Miljöfaror 

ADR/RID/ICAO-IATA: Produkten är inte miljöfarlig IMDG: 
Havsförorenade medel Nej 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare 

Transporten måste utföras av auktoriserade fordon för transport av farligt gods i överensstämmelse med kraven i 
tillämplig utgåva av ADR-avtalet och nationella bestämmelser. Transporten måste utföras i sin originalförpackning och 
i förpackningar som är gjorda av hållbart material för innehållet och troligtvis inte genererar farliga reaktioner. 
Lastnings- och avlastningsprocessen av farligt gods har erhållit lämplig träning av riskerna som presenteras genom 
förberedda och om möjliga procedurer att tillta i fall av nödsituationer. 

14.7. Sjötransport i bulk enligt IMO-instrument 

Transport i bulk förutses inte 

15.1. Förordningar om säkerhet, hälsa och miljö/specifik lagstiftning för substansen eller blandningen 

Restriktioner angående produkten eller inneslutna ämnen (Bil. XVII Reg. EG 1907/2006): ej tillämpliga substanser i 
kandidatlista (art. 59 Reg. EG 1907/2006): produkten innehåller inte SVHC i en proportion på ≥ 0,1 %. Substanser 
som utsätts för auktorisering (Bil. XIV Reg. CEC 1907/2006):produkten innehåller inte SVHC i en proportion på ≥ 0,1 
%. 
Reg. EG 648/04: se 2.2 
Reg. (EU) nr. 1169/2011: se 2.2 

SEKTION 15. Förordningsinformation 
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Reg (EU) 528/2012: se 2.2 

FÖRORDNING (EU) Nr 1357/2014 - avfall: 
HP8 - Frätande 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen säkerhetsbedömning av kemikalier utförd av leverantören 

16.1. Övrig information 

Punkter ändrade jämfört med föregående utgåva: 2.1. Klassificering av substans eller blandning, 2.2. Etikettelement, 
14.1. UN-nummer eller ID-nummer, 14.2. UN-namn för rätt leverans 14.3. Transportfaroklass(er), 14.4. 
Förpackningsgrupp, 
14.5. Miljöfaror, 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare 

Beskrivning av faroangivelser som angetts i avsnitt 3 
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 
H318 - Orsakar allvarlig ögonskada

Hänvisningar till standarder: 
Reg. (EG) nr. 1907 av den 18/12 06 REACH (Registrering, bedömning och auktorisering av kemikalier) et 
seq. Reg. (EG) 1272/2008 CLP (Klassificering av etikettering och förpackning) et seq. 
Förordning (EG) nr. 648 av den 31/03 04 (om rengöringsmedel) et seq. 
Förordning (EU) nr. 1169/2011 (om bestämmelser om livsmedelsinformation för konsumenter) 
Direktiv 2012/18/EU (angående kontroll av stora olycksrisker i samband med farliga ämnen) et seq. 
Förordning (EU) 528/2012 (Biocider) et seq. 

Procedur för klassificering under CLP-blandning (Reg. EG 1272/2008): 

H314 Skin. Corr. 1A: Kalkyleringsmetod 
Övriga risker: Kalkyleringsmetod 

Utbildning krävs: Detta dokument måste sändas till arbetsgivaren för att avgöra möjligt behov av lämplig utbildning för 
arbetare för att garantera skydd för mänsklig hälsa och miljö. 

i.u.: ingen uppgift i.u.:
ingen uppgift
ADR: Accord europèen relative au transport International des merchandises dangereuses par route (Europeiskt avtal
angående internationell vägtransport av farligt gods)
ATE: Acute Toxicity Estimat
BFC: BioconCentration Factor
BOD: Biochemical Oxigen Demand
CAS: Chemical Abstract Service number
CAP: Centre AntiPoison
(giftinformationscentral)
CE/EC-nummer EINECS (Europeiskt inventarium av existerande kommersiella ämnen) och ELINCS (Europeisk lista över
anmälda kemiska ämnen)
CL50/LC50: Letal koncentration 50
DL50/LD50: Letal dos 50
COD: Chemical Oxygen Demand
DNEL: Ingen effektnivå
uppkommen
EC50: halv maximal effektiv koncentration
ERC: Miljöutsläppsklasser

SEKTION 16. Övrig information 
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I överensstämmelse med Förordning 
  EU/UE: Europaunionen 

IATA: Internationella lufttransportorganisationen 
ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen 
IMDG: Internationella koden för sjötransport av farligt 
gods Kow: Fördelningskoefficient för oktanol-vatten 
NOEC: Nolleffektkoncentration OEL: 
Yrkeshygieniskt gränsvärde 
PBT: Långlivad bioackumulerande och toxisk 
PC: Produktkategorier 
PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration 
PROC: Processkategorier 
RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des merchandises dangereuses (Förordningar 
angående internationell järnvägstransport av farligt gods) 
STOT: Systemisk toxicitet på 
målorgan STOT (RE): Upprepad 
exponering STOT (SE): En exponering 
STP: Avloppsreningsverk SU: 
Användningsområde 
SVCH: Särskilt farliga ämnen TLV: 
Tröskelgränsvärde 
vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande 

Referenser och källor: 
• ECHA-registrerade ämnen:
• https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances
• SDS-leverantör
• GESTIS DNEL Databas: http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-datenbank/index-2.jsp
• GESTIS Internationellt gränsvärde: http://limitvalue.ifa.dguv.de

Detta säkerhetsdatablad framställdes i god tro av tekniska avdelningen på grundval av information som var tillgänglig 
under senaste revisionsdatumet. Den ansvarige handläggaren måste regelbundet informera arbetstagarna om 
specifika risker som påträffas vid användning av detta ämne/produkt. Informationen här i är endast relaterad till 
ämnen/förberedelsen som indikeras och kanske inte är tillämplig om produkten används på fel sätt eller i kombination 
med andra. Ingenting här i ska tolkas som en garanti, varken uttryckligen eller underförstått. Det är användarens 
ansvar att säkerställa möjligheter och fullständighet i denna information för deras egna särskilda användning. 

*** den här fliken annullerar och ersätter all tidigare utgåva. (IIXX) 

Ändringar till föregående utgåva: variation av klassificering. 

Geowin SDS rel. 10 
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