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   Allmänt EU-säkerhetsdatablad – Inga landsspecifika uppgifter – 
inga OEL-uppgifter  
(yrkeshygieniska gränsvärden) 

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN SAMT BOLAGET/ 
FÖRETAGET 
	  
Produktbeteckning	  	   	   Cyber	  Clean	  home	  &	  office	  
	   	   	   Cyber	  Clean	  car	  
Användning	  av	  ämnet/	   	   Rengöringsmedel	  
blandningen:	  	  
Tillverkare/leverantör:	  	   	   JOKER	  AG/SA	  	   	   Cyber	  Clean	  Europe	  GmbH	  
	   	   	   Industriezone	  	  	   Goldbachstraße	  9	  
	   	   	   CH-‐3210	  Kerzers	  	   D-‐90480	  Nürnberg	  
	   	   	   Schweiz	  	   	   Tyskland	  
	  
Informationsavdelningen 
GUI mbH 
Tel.: +49 2161 823920 (Må-To 8-17, Fr 8-15) 
info@gui-lab.de 
 
2. FARLIGA EGENSKAPER 
Farobeskrivning:	  Ej	  tillämplig.	  
Uppgifter	  om	  särskilda	  risker	  för	  människa	  och	  miljö:	  
Produkten	  behöver	  inte	  märkas	  p.g.a.	  beräkningsreglerna	  i	  "Allmänna	  klassificeringsriktlinjer	  för	  
beredningar	  inom	  EU",	  aktuell	  version.	  
Klassificeringssystem:	  
Klassificering	  har	  skett	  enligt	  de	  senaste	  versionerna	  av	  EU:s	  förteckningar	  samt	  utökats	  med	  
uppgifter	  från	  bolaget	  och	  branschlitteratur.	  
GHS-‐märkning	  	   Saknas	  
Kompletterande	  uppgifter:	  
Produkten	  innehåller	  inga	  organiska	  halogenföreningar	  (AOX),	  nitrater,	  tungmetallföreningar	  eller	  
formaldehyder.	  
	  
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
Beskrivning: Produkten består huvudsakligen av vatten (< 70 %), etanol  (ca 15 %), glycerol (5-10 %) 
och 
guargummi (< 10 %). 
	  
CAS-nr	   EG-nr	   INDEX-nr	   Klassificering	   Koncentration	  
Glycerol	  
56-81-5 200-289-5 - - 8,0 % 
N-(Hydroximetyl)-N-(dihydroximetyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N'-(hydroximetyl)urea	  
78491-02-8 278-928-2 - Kan framk. all. vid 

hudk. 1; 
H317 
Xi, R43 

0,5 % 

Dinatriumtetraborat, vattenfritt	  
330-43-4 215-540-4 005-011-00-4 Repr. 1B; H360 

T, Repr.Cat.2, 
R60 – R61  

0,35 % 
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CAS-nr	   EG-nr	   INDEX-nr	   Klassificering	   Koncentration	  
Metylparaben	  
99-76-3 202-785-7 - Hudirr. 2, Ögon 

irrit. 2; STOT, SE 
3; H315, H319, 
H335, Xi, 
R36/37/38 

ca 2,0 % 

Propylparaben	  
94-13-3 202-307-7 - Xi, R36/37/38 ca 0,1 % 
Fullständig översikt över förtecknade riskfraser och H-koder återfinns i paragraf 16. 
 
4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
Allmänna råd:  Inga särskilda åtgärder erfordras. 
Vid inandning   Frisk luft, kontakta läkare vid besvär. 
Vid hudkontakt  Produkten medför generellt ingen hudirritation. 
Vid ögonkontakt  Skölj under rinnande vatten i flera minuter. 
Vid förtäring   Kontakta läkare vid ihållande symptom.	   	  
	  
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
Lämpliga brandsläckningsmedel 
Använd brandsläckningsutrustning som är lämplig för situation och miljö. 
 
Särskild skyddsutrustning för brandpersonal 
Inga särskilda åtgärder erfordras. 
 
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
Personliga försiktighetsåtgärder 
Behövs inte. 
Försiktighetsåtgärder beträffande miljön 
Får inte komma ut i avlopps-/yt- eller grundvatten. 
Åtgärder vid omhändertagande av spill 
Hantera mekaniskt. Förvara i lämpliga slutna behållare i avvaktan på hantering. 
Kompletterande uppgifter: 
Inga farliga ämnen frisätts. 
 
7. HANTERING OCH FÖRVARING 
Säker hantering 
Inga särskilda åtgärder erfordras. 
Säker förvaring 
Inga särskilda åtgärder erfordras. 
 
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 
Beståndsdelar med gränsvärden som kräver övervakning vid arbetsplatsen: 
Produkten innehåller inte material i några betydande mängder med gränsvärden som måste 
övervakas på arbetsplatsen. 
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Personlig skyddsutrustning 
Allmänna skydds- och hygienföreskrifter: 
Normala skyddsåtgärder vid hantering av kemikalier ska vidtas. 
Andningsskydd 
Behövs inte. 
Handskydd 
Behövs inte. 
Material i handskar 
Valet av lämpliga handskar beror inte enbart på materialet, utan även på kvaliteten, som varierar 
mellan olika tillverkare. 
 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
Utseende 
Form    Fast 
Färg    Enligt produktspecifikation 
Lukt    Karakteristisk 
 
Tillståndsförändringar 
Smältpunkt    Ej fastställd 
Kokpunkt    Ej fastställd 
Flampunkt    Ej tillämplig 
Tändtemperatur   400 °C 
Självantändning    Produkten är inte självantändande 
Explosionsrisk   Produkten medför ingen explosionsrisk 
Ångtryck vid 20oC   23 hPa 
Densitet    Ej fastställd 
 
Löslig i/blandbar med 
Vatten:    Ej blandbar eller svår att blanda. 
Lösningsmedel:   VOC-innehåll (flyktiga organiska lösningsmedel): 8.1 % 
266 g/l 
 
10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
Termisk sönderdelning/förhållanden som ska undvikas: 
Ingen sönderdelning om produkten används enligt specifikationerna. 
 
Material som ska undvikas: 
Farliga reaktioner:   Inga kända farliga reaktioner. 
Farliga sönderdelningsprodukter:  Inga kända farliga sönderdelningsprodukter . 
 
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
Akut toxicitet 
Primär irritation: 
· Hud:  Ingen irritation 
· Ögon:   Ingen irritation 
· Allergiframkallning:  Ingen känd allergiframkallningseffekt 
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Kompletterande toxikologisk information: 
Produkten behöver inte klassificeras enligt beräkningsmetoden i EU:s allmänna klassificeringsriktlinjer 
för beredningar i den senaste versionen. Enligt vår erfarenhet  
och tillgänglig information har produkten om den används och hanteras enligt specifikationerna ingen 
skadlig inverkan. 
 
12. EKOLOGISK INFORMATION 
Persistens och nedbrytbarhet 
Inga tillgängliga uppgifter 
Bioackumuleringsförmåga 
Inga tillgängliga uppgifter 
Rörlighet i jord 
Inga tillgängliga uppgifter 
PBT- och vPvB-bedömning 
Inga tillgängliga uppgifter 
Kompletterande ekologiska uppgifter: 
· Allmänna kommentarer: 
Vattenriskklass 1 (tyska  bestämmelser)(egenbedömning): obetydligt farligt för vatten. 
Outspädd produkt i större mängder får inte komma ut i grundvatten, vattendrag eller  
avloppssystem. 
 
13. AVFALLSHANTERING 
Nationella och lokala miljöbestämmelser ska följas. Mindre kvantiteter kan kastas tillsammans 
med hushållsavfall. 
Kontaminerade förpackningar 
Hanteras som oanvänd produkt 
 
14. TRANSPORTINFORMATION 
ADR/RID 
Klassas inte som farligt gods 
IMDG 
Klassas inte som farligt gods 
IATA 
Klassas inte som farligt gods 
 
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
Deklaration enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1907/2006 
Allmänna säkerhetsföreskrifter för hantering av kemikalier ska följas. Produkten är inte föremål för 
identifieringsbestämmelserna i EU-direktiven eller Förordningen om farliga ämnen (tyska 
GefStoffV). 
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Särskild märkning av vissa beredningar: 
Innehåller N-(Hydroximetyl)-N-(dihydroximetyl-1,3-dioxo-2,5-imidazolidinyl-4)-N'-(hydroximetyl)urea. 
Kan framkalla allergisk reaktion. 
 
16. ANNAN INFORMATION 
Förteckning över H-koder och R-fraser enligt paragraf 3 
Ögonirrit.   Irriterande för ögonH315   Irriterar huden 
H317   Kan framkalla allergisk hudreaktion 
H319   Orsakar allvarlig ögonirritation 
H335   Kan orsaka irritation i andningsorganen 
H360   Kan skada fortplantningsförmågan eller fostret 
R36/37/38   Irriterar ögonen, andningsorganen och huden 
R43   Kan ge allergi vid hudkontakt 
R 60   Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga 
R 61   Kan ge fosterskador 
Repr.   Reproduktionstoxiskt 
Repr.Cat.2   Reproduktionstoxiskt i kategori 2 
Hudirrit.   Hudirriterande 
Kan framk. all. vid hudk.   Kan framkalla allergi vid hudkontakt 
STOT SE   Specifik målorgantoxicitet – engångsexponering 
T   Toxisk 
Xi   Irriterande 
 
JOKER AG/SA lämnar ut informationen i detta dokument i god tro, men tar inget ansvar för 
uppgifternas omfattning eller riktighet. Dokumentet är endast avsett som riktlinjer beträffande lämpliga 
försiktighetsåtgärder för hantering av materialet av en för ändamålet utbildad person som använder 
produkten. Personer som får denna information måste själva bedöma lämpligheten för ett visst 
ändamål.  
 
JOKER AG/AS TAR INGET ANSVAR OCH LÄMNAR INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA 
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER FÖR 
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE UTIFRÅN UPPGIFTERNA I DETTA 
DOKUMENT ELLER DEN PRODUKT SOM UPPGIFTERNA HÄNVISAR TILL. JOKER AG/AS TAR 
FÖLJAKTLIGEN INGET ANSVAR FÖR SKADA SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ATT MAN 
ANVÄNDER SIG AV ELLER FÖRLITAR SIG PÅ DESSA UPPGIFTER. 
Läs våra kompletterande försäljningsvillkor. 


