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1. Namnet på produkten och företaget 
SÅPSPRIT 
GERTAB Sjukvårdsprodukter AB 
Ladugårdsvägen 5, 234 35 LOMMA 
Tel 040-416400. Organisationsnummer 556264-9391 
I nödsituationer – på icke arbetstid – ring 112 
 
2. Sammansättning / Ämnenas klassificering 
CAS-nummer Kemiskt namn  Halt (%) Symboler; R-fraser 
67-63-0 Isopropanol  32  F, Xi; R11-36 
 
3. Farliga egenskaper 
R11 Mycket brandfarligt 
R36 Irriterar ögonen 
 
4. Första hjälpen 
Generellt: Kontakta läkare i osäkra fall. 
Inandning: Sörj för frisk luft, värme och vila. 
Hudkontakt: Produkten är avsedd att användas på huden. 
Kontakt med ögonen: Skölj med vatten. Kontakta läkare vid kvarstående besvär. 
Förtäring: Drick ett par glas vatten eller mjölk. 
 
5. Åtgärder vid brand 
Släckmedel: C02, vatten, skum. 
Brand- och explosionsrisker. Mycket brandfarlig. 
 
6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp 
Åtgärder för undvikande av personskador: Använd föreskriven skyddsutrustning. Se 
punkt 8. 
Åtgärder för undvikande av miljöskador: Undvik utsläpp av större mängder produkt i 
vattendrag, avlopp eller miljön, generellt. Vid större spill kontakta Räddningstjänsten. 
Åtgärder för rengöring: Spilld produkt samlas upp med absorberande material, mekanisk 
utrustning eller skrapas upp (om vätskan är mycket viskös). 
Information: Behållarna med uppsamlat spill skall vara noggrant märkta med innehåll 
och farosymbol. 
 
7. Hantering och lagring 
Hanteringsföreskrifter: Undvik kontakt med ögonen. 
Lagring: Förvara produkten i originalemballaget. 
 
8. Begränsning av exponering / personliga skyddsåtgärder 
Ögonskydd: Använd ögonskydd vid risk för direktkontakt eller stänk. 



Handskydd: Produkten är avsedd att användas på huden. 
Information: 
Begränsning av miljöexponering: Se punkt 6 och 12. 
 
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
Form:  Flytande 
Färg:  Grön 
Lukt:  Parfym 
Löslighet: I vatten 
Smält-/steln.punkt: Ca 0° C Densitet: Ca 1,01 g/cm3 
Löslighet i vatten:  100 Kokpunkt: Ca 90° C 
 
10. Stabilitet och reaktivitet 
Stabilitet: Stabil vid normal hantering. 
Farliga omvandlingsprodukter: Vid höga temperaturer kan hälsofarliga 
nedbrytningsprodukter som kolmonoxid och koldioxid bildas. 
 
11. Toxikologisk information 
Inandning: Längre tids användning i trånga och tillstängda rum kan medföra obehag. 
Hudkontakt: Produkten är avsedd att användas på huden. 
Kontakt med ögonen: Stark sveda och irritation. 
Förtäring: Vid större mängd kan obehagskänsla och illamående tillkomma. 
 
12. Ekotoxikologisk information 
Mobilitet: Produkten blandar sig med vatten och kan därmed orsaka skada i vattendrag. 
Nedbrytbarhet: Biologisk nedbrytbarhet Ej tillämpbar på oorganiska föreningar. 
Bioackumulering: Bioackumuleras ej. 
Ekotoxicitet: Produkten har ett högt pH-värde, ca 11 i koncentrat. 
Ett högt pH-värde har akuttoxisk effekt på vattenlevande organismer. pH-värde >9 har 
frätande effekter på fisk. 
Information: Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig enligt gällande regler. 
Koncentrerad produkt skall inte släppas ut till avlopp eller vattendrag. 
 
13. Avfallshantering 
Generellt: Lämna tomma emballage för omhändertagande eller destruktion enligt lokala 
bestämmelser. Tömningsanvisning: Emballage som ska lämnas till återvinning måste 
tömmas och rengöras. Vänd det tömda/rengjorda emballaget upp och ned med öppningen 
i lägsta position. Låt de sista produktresterna rinna ut tills emballaget är droppfritt. Låt 
emballaget vara öppet. 
Avfallsgrupp: Flytande rester av produkten klassas som avfall med EWC-kod: 07 06 99 
Avfalla från användning av rengöringsmedel – Annat avfall. 
 
14. Transportinformation 
Kemikalien klassad inte som farligt gods. 
Annan information: Produkten är icke farligt gods enligt gällande regler. 
 



15. Gällande bestämmelser 
Klassificering: EG-Etikett: Nej 
Sammansättning: 
R-Fraser: R11, R36 
S-Fraser: S2 Förvaras oåtkomligt för barn. 
 
16. Övrig information 
Leverantörens anteckningar: Inget specifikt krav på behörighet. Användaren ska vara väl 
införstådd med produktens farliga egenskaper och nödvändiga säkerhetsföreskrifter. 
Upplysningarna i detta varuinformationsblad är baserat på vår nuvarande kunskap och på 
svensk och EUs lagstiftning. Användarens arbetsförhållande är utanför vår kontroll. 
Upplysningarna bör uppfattas som en beskrivning av de säkerhetskrav som ställs på 
produkten, och är ingen garanti för produktens egenskaper. 
 


