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Ej fullständig
D-Förbjuden
A-Tillåten

B-Riskminskning

C-Utfasning

Anmäld

Granskning pågår

Ej märkningspliktig
Produkten kommer automatiskt att arkiveras

För att läsa produktens granskningsutlåtande
ställ muspekaren på symbolen framför
produktens namn, eller klicka på produktnamnet
för att visa ytterligare information om produkten.

Produktinformation

Handelsnamn: OFF Oden+
Synonymer:

Leverantör: MPE INTERNATIONAL AB 
Russinvägen 22 
123 59 Farsta 
08- 522 994 40

Produkttyp: Rengöringsmedel
Utfärdandedatum: -
Produktens språk: Svenska
UFI:
Egen UFI:

Lev. Säkerhetsdatablad

OFF Oden +.pdf

Produktnummer

CS-nummer: 42412
Chem-ID:

Skyddsblad Etikett Uppdatera SDS-information

Dokument

Exponeringsscenario 
Ej tillgänglig

Globala dokument 
Inga dokument finns uppladdade

Lokala dokument 
Inga dokument finns uppladdade

Granskning

21-1186 B-Riskminskning

Produktutlåtande: Gäller för säkerhetsdatablad: 2020-08-23  

Produkten innehåller riskminskningsämnen med följande egenskaper:  
H304: Produkten är klassificerad med H304 i avsnitt 2.  
H336:Solventnafta (petroleum) , lätt aromatisk mer än 10%  
H411: Solventnafta (petroleum) , lätt aromatisk mer än 25% 

Grupp B-Riskminskning medför villkorad användning. Följande särskilda villkor ska uppfyllas
innan produkten får användas:  
- Farobedömning ska göras 
- Om produkten används där risk för påverkan på mark och vatten föreligger ska även

OFF Oden+



riskanalys göras. Detta villkor kan exempelvis bli aktuellt för användning av injekteringsmedel.  
 
Observera! 
Produkten innehåller ämnen som är upptagna på CoRAP (Community rolling action plan: lista
på ämnen som varit under utvärdering inom EU eller ska utvärderas de närmsta tre åren) för
sina potentiellt hormonstörande egenskaper. En produkt som innehåller ett sådant ämne ska
helst inte användas om den kan ersättas av en mindre farlig produkt. 
 
Granskat av: AG

 
 
 
 

Övrig information

Global information
Grupp B
Ärende nr: 21-1186
Leverantörens
användningsområde -

Nödtelefonnummer
Gammal bedömning -
KR lopnr -
Produktgrupp -
Granskad av -

Plats i organisationen

Avdelning Förbrukning
Största

lagermängd

Produkten är ej kopplad.

Produktens R-fraser / H-angivelser

R-fraser 

Ingen tillgänglig information 

H-fraser 

Ingen tillgänglig information


