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Säkerhetsdatablad - WoCa Natursåpa  
 
 
0. Generelt: 
– : Betyder inga data eller ej relevant. 
.…………………………………………………………………………………....

1. Identifiering av ämnet/materialet  
Produktnamn: WoCa Natursåpa  
Varutyp: 
Användning: Golvsåpa. 
 
Åtgärder ved förgiftning: Ta med denna bruksanvisning vid 
hänvändelse till läkare/vårdcentral. Behandlande läkare kan få 
information om produktens innehåll och ev. behandling av förgiftning 
genom att hänvända sig till  
I Sverige : 

Giftinformationen med tlf.nr. 08 33 12 31 mån-fre 09.00 - 20.00. 
I Danmark: 
Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. +45 35 31 35 31. 
.…………………………………………………………………………………....

2. Sammansättning/information om innehåll: 
Se punkt 16 för komplett ordalydelse av R-klassificering 
Ingående ämnen: %: Klassificering: 
- - - 
Cas Nr.: 
.…………………………………………………………………………………....

3. Faroidentifiering: 
Väsentligaste faror för människor och miljö: Upprepad eller ständig 
kontakt med produkten kan medföra eksem (ej allergiskt). 
Symtom: - 
.…………………………………………………………………………………....

4. Förstahjälpen - åtgärder: 
Allmänt: Vid tveksamhet kontakta läkare. 
Inandning: Frisk luft. 
Ögonkontakt: Skölj genast med vatten. Uppsök läkare vid fortsatt 
irritation. 
Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. 
Förtäring: Skölj munnen och drick därefter rikligt med vatten. Framkalla 
INTE kräkningar. Uppsök läkare vid fortsatt irritation. 
.…………………………………………………………………………………....

5. Brandbekämpning: 
Lämpliga släckningsmedel: Ej brännbart. Släckningsmedel ska väljas 
med hänsyn till omgivningen. 
Släckningsmedel som inte får användas: - 
Speciella faror: - 
Personliga skyddsmedel: - 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

6. Förhållningsregler beträffande utspill vid olyckor: 
Säkerhetsåtgärder för personskydd: - 
Säkerhetsåtgärder för miljöskydd: Vid större utspillning i miljön ska 
brandväsendet kontaktas. Se punkt 13. 
Metoder för uppröjning: Större utspill sugs upp med absorberande 
material och levereras till godkänd återvinningscentral. Små mängder 
utspill spolas bort med rikligt med vatten. 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

7. Hantering och förvaring: 
Hantering:  Undvik kontakt med hud och ögon. Upprätta arbetsrutiner så 
att spill och annan form av spridning reduceras. 
Förvaring: Förvaras i tillsluten originalförpackning. 
Speciella miljöskyddsåtgärder: Öppnad förpackning ska stängas 
noggrant och förvaras upprätt för att undvika läckage. 
Hållbarhet: 36 mån    
.…………………………………………………………………………………....

8. Exponeringskontroll/personliga skyddsmedel: 
Tekniska åtgärder: Tillgänglighet till rikligt med vatten. 
Andingskydd:: – 
Handskydd: Använd ev. skyddshandskar i gummi. 
Ögonskydd: Använd ev. skyddsglasögon. 
Skydda huden så här: – 
Allmänt: Arbetsplats och arbetsmetoder ska vara så organiserade att 
direktkontakt med produkten undviks. 

.………………………………………………………………………………….... 

9. Fysiska / kemiska egenskaper 
Utseende: Flytande 
Volymvikt: 1,01 – 1,03 g/cm3 

pH-koncentrat: 9,7 
.…………………………………………………………………………………....

10. Stabilitet og Reaktion: 
Stabilitet: Produkten är stabil vid normal användning. 
Förhåll som skal undvikas: - 
Material som ska undvikas: - 
Farliga nedbrytningsprodukter: - 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

11. Toxologisk information: 
 (hälsovådliga egenskaper) 
Inandning: - 
Ögonkontakt: Kan irritera ögonen. 
Hudkontakt: Kan irritera huden. Långvarig eller upprepad hudkontakt 
kan medföra eksemliknande uttorkning av huden. 
Förtäring: Förtäring kan medföra irritation av slemhinnorna. 
Långtidseffekt: Inga kända 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

12. Miljöinformation: 
Kort- och långtidsverkningar på eko-toxiciteten: De organiska ämnen 
i produkten är endast svagt giftiga för vattenlevande organismer och ska 
därför inte klassificeras för miljöpåverkan i vattenmiljön (LC, EC och IC 
>100 mg/l). 
Mobilitet: - 
Nedbrytbarhet: De organiska ämnen i produkten är biologisk enkelt 
nedbrytbara enligt OECD testmetod 301 A-F. 
Ackumulering: - 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

13. Bortskaffande: 
Allmänt: EWC-kod gäller för rester av produkten i ren form 
Bortskaffande: Avfallshantering enligt nationella och lokala 
bestämmelser. 
EWC-kod (avfallskatalog nr): 20 01 30  
Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29. 
.…………………………………………………………………………………....

14. Transportinformation: 
Produkten omfattas inte av regler för transport av farligt gods. 
.…………………………………………………………………………………....

15. Information om reglering: 
Allmänt: – 
Märkning: Produkten är inte märkningspliktig enligt miljöministeriets 
kungörelse nr. 329 av den 16. maj 2002. 
Användningsbegränsningar: 
Krav på speciell utbildning: Ingen speciell, dock bör användaren vara 
förtrolig med innehållet av denna instruktionshandledning. 
.…………………………………………………………………………………....

16. Övrig information: 
Allmänt: – 
Avslutande anmärkning: 
Informationen i denna leverantörsinformation är baserad på den 
information som varit tillgänglig vid utarbetandet. 
Leverantörsinformationen är utarbetad enligt gällande EU och nationell 
lag. Produkten är inte testad men informationen om produkten är baserad 
på kunskapen om de innehållande ämnenas farliga egenskaper, samt 
kunskapen om motsvarande produkter.  
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