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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Blandning 

Handelsnamn : StorAX SAF 

Artikelnummer : AL0301 / AL0320CER / AL0321CER / AL0311 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 

Användning av ämnet eller beredningen : Transportmedium för avföringsprover 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för 

nödsituationer 

Kommentar 

Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandväg 21 

171 54 Solna 

112 – begär 

Giftinformation 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 

Hudsensibilisering, kategori 1 H317   

Mutagenitet i könsceller, kategori 2 H341   

Cancerogenitet, kategori 1B H350   

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 

Kan orsaka cancer. Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Faropiktogram (CLP) : 

  

    

Tillverkare 

Axon Biotech GmbH 

Im Oberfeld, 2 

94491 Hengersberg 

Tyskland 

info@axonbiotech.de - www.axonbiotech.de 

Distributör 

Axon Lab AG 

Täfernstraße 15 

5404 Baden-Dättwil 

Schweiz 

T +41 56 484 80 80 - F +41 56 484 80 99 

info@axonlab.ch - www.axonlab.com 

E-postadress för den behöriga person: 

sds@kft.de 
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  GHS07 GHS08     

Signalord (CLP) : Fara 

Innehåller : Formaldehyd 

Faroangivelser (CLP) : H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. 

H350 - Kan orsaka cancer. 

Skyddsangivelser (CLP) : P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning. 

P261 - Undvik att inandas dimma, ångor, sprej. 

P280 - Använd skyddskläder, skyddshandskar, ögonskydd. 

P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp. 

P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

P362+P364 - Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 

2.3. Andra faror 

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen ≥ 0,1 % bedömt enligt REACH bilaga XIII 

 

Komponent 

Ättiksyra (64-19-7) Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Formaldehyd (50-00-0) Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

metanol (67-56-1) Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 

 

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller 

identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller 

Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämnen 

Ej tillämplig 

3.2. Blandningar 

Kommentarer : Blandning bestående av nedan listade ämnen med ofarliga tillsatser: Vattenlösning 

 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt förordning 

(EG) 1272/2008 [CLP] 

Ättiksyra 

ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) 

(SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för 

exponering på arbetsplatsen 

(Anmärkning B) 

CAS nr: 64-19-7 

EC nr: 200-580-7 

Index nr: 607-002-00-6 

≥ 1 – < 2,5 Flam. Liq. 3, H226 

Skin Corr. 1A, H314 

Formaldehyd 

ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) 

(SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för 

exponering på arbetsplatsen 

CAS nr: 50-00-0 

EC nr: 200-001-8 

Index nr: 605-001-00-5 

≥ 1 – < 2,5 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 

mg/kg kroppsvikt) 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300 

mg/kg kroppsvikt) 

Acute Tox. 3 (Inhalation), H331 (ATE=3 

mg/l/4u) 

Skin Corr. 1B, H314 

Skin Sens. 1, H317 

Muta. 2, H341 

Carc. 1B, H350 
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metanol 

ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) 

(SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för 

exponering på arbetsplatsen 

CAS nr: 67-56-1 

EC nr: 200-659-6 

Index nr: 603-001-00-X 

≥ 0,25 – < 1 Flam. Liq. 2, H225 

Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=100 

mg/kg kroppsvikt) 

Acute Tox. 3 (Dermal), H311 (ATE=300 

mg/kg kroppsvikt) 

Acute Tox. 3 (Inhalation:ånga), H331 

(ATE=3 mg/l/4u) 

STOT SE 1, H370 

 

Specifika koncentrationsgränser: 

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser 

Ättiksyra CAS nr: 64-19-7 

EC nr: 200-580-7 

Index nr: 607-002-00-6 

( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 

( 25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314 

( 90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

Formaldehyd CAS nr: 50-00-0 

EC nr: 200-001-8 

Index nr: 605-001-00-5 

( 0,2 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317 

( 5 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 

( 5 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 

( 25 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

metanol CAS nr: 67-56-1 

EC nr: 200-659-6 

Index nr: 603-001-00-X 

( 3 ≤C < 10) STOT SE 2, H371 

( 10 ≤C < 100) STOT SE 1, H370 

 

Anmärkning B : Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer, och eftersom faran 

varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. I del 3 används för ämnen med anmärkning B 

en allmän beteckning av typen ”salpetersyra … %”. I detta fall måste leverantören på etiketten ange lösningens koncentration i procent. Om inget 

annat anges antas koncentrationen vara beräknad i viktprocent. 

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen allmän : Om du tvekar eller om symptomen består, sök läkarhjälp. Vid exponering eller misstanke 

om exponering Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation eller utslag: Sök 

läkarhjälp. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte. 

Första hjälpen efter förtäring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare. 

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

Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Behandla symptomatiskt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Använt lämpligt media för att ringa in branden. Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid. 

Olämpligt släckningsmedel : Koncentrerad vattenstråle. 
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5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök. Kolmonoxid. koldioxid. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd under brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat 

(SCBA). Heltäckande skyddskläder. 

Annan information : Låt inte avrinningen från eldsläckningen komma in i avloppen eller vattendrag. 

Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Endast kvalificerad personal med adekvat skyddsutrustning får 

ingripa. Undvik att inandas dimma, sprej, ångor. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: 

"Begränsning av exponering/personligt skydd". 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Meddela myndigheter om produkt kommer ut i avloppssystem och offentliga vatten. Undvik att ämnet når undre delen av jordmånen. Förhindra att 

ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder : Ta upp vätskespill i absorberande material. Tag upp manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop 

i lämplig behållare för avyttring. Meddela myndigheter om produkt kommer ut i 

avloppssystem och offentliga vatten. 

Annan information : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Hänvisningar beträffande säker skötsel. Se avsnitt 7. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8. För mer 

information, se avsnitt 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Använd personlig skyddsutrustning. Inhämta 

särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått 

säkerhetsanvisningarna. Vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att undvika eller 

minimera att produkten sprids ut på arbetsplatsen. Begränsa produktmängden till minsta 

möjliga nödvändiga kvantitet för bearbetning, och begränsa mängden exponerade arbetare. 

Tillse att det finns punktutsug eller allmän rumsventilation för att minimera exponering för 

damm. Golv, väggar och andra ytor inom riskområdet ska rengöras regelbundet. Undvik 

kontakt med ögon och hud. Undvik att inandas dimma, ångor, sprej. 

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all 

hantering. Håll arbetskläder och vardagskläder åtskiljda. Rengör dem separat. Nedstänkta 

arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de 

används igen. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Håll alltid behållaren i 

upprätt läge. 

Hänvisningar beträffande sammanlagring : Får ej förvaras i närheten av livsmedel, drycker och djurfoder. 
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7.3. Specifik slutanvändning 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden 
 

Ättiksyra (64-19-7) 

EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL) 

Lokalt namn Acetic acid 

IOEL TWA 25 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 10 ppm 

IOEL STEL 50 mg/m³ 

IOEL STEL [ppm] 20 ppm 

Regleringsreferens COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164 

Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden 

Lokalt namn Ättiksyra 

NGV (OEL TWA) 13 mg/m³ 

NGV (OEL TWA) [ppm] 5 ppm 

KTV (OEL STEL) 25 mg/m³ 

KTV (OEL STEL) [ppm] 10 ppm 

Regleringsreferens Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 
 

metanol (67-56-1) 

EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL) 

Lokalt namn Methanol 

IOEL TWA 260 mg/m³ 

IOEL TWA [ppm] 200 ppm 

Anmärkning Skin 

Regleringsreferens COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC 

Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden 

Lokalt namn Metanol 

NGV (OEL TWA) 250 mg/m³ 

NGV (OEL TWA) [ppm] 200 ppm 

KTV (OEL STEL) 350 mg/m³ 

KTV (OEL STEL) [ppm] 250 ppm 

Anmärkning H (Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt 

skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga); 

V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde 

som inte bör överskridas) 

Regleringsreferens Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 
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Formaldehyd (50-00-0) 

EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL) 

Lokalt namn Formaldehyde 

IOEL TWA 0,37 mg/m³ (BOEL) 

0,62 mg/m³ (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 

2024) 

IOEL STEL 0,74 mg/m³ (BOEL) 

IOEL STEL [ppm] 0,6 ppm (BOEL) 

Anmärkning Dermal sensitisation 

Regleringsreferens DIRECTIVE (EU) 2019/983 (amending Directive 2004/37/EC) 

EU - Bindande yrkeshygieniskt gränsvärde (BOEL) 

Lokalt namn Formaldehyde 

BOEL TWA 0,37 mg/m³ 

0,62 mg/m³ (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 

2024) 

BOEL TWA [ppm] 0,3 ppm 

0,5 ppm (Limit value for the health care, funeral and embalming sectors until 11 July 2024) 

BOEL STEL 0,74 mg/m³ 

BOEL STEL [ppm] 0,6 ppm 

Anteckningar Dermal sensitisation (The substance can cause sensitisation of the skin) 

Regleringsreferens DIRECTIVE (EU) 2019/983 (amending Directive 2004/37/EC) 

Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden 

Lokalt namn Formaldehyd 

NGV (OEL TWA) 0,37 mg/m³ 

NGV (OEL TWA) [ppm] 0,3 ppm 

KTV (OEL STEL) 0,74 mg/m³ 

KTV (OEL STEL) [ppm] 0,6 ppm 

Anmärkning C (Ämnet är cancerframkallande. Risk för cancer finns även vid annan exponering än via 

inandning. För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud 

eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker); H (Ämnet kan lätt 

upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast 

under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga); S (Ämnet är 

sensibiliserande. Sensibiliserande ämnen kan ge allergi eller annan överkänslighet. 

Överkänslighetsbesvären drabbar främst huden eller andningsorganen. Överkänslighet 

innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som normalt inte ger besvär. Allergi är 

en undergrupp av överkänslighet som orsakas av reaktioner i kroppens immunsystem. 

Särskilt låga gränsvärden har fastställts för ämnen med mer uttalat 

luftvägssensibiliserande egenskaper. Några ämnen med starkt sensibiliserande 

egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket, se föreskrifterna om 

kemiska arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden men i vissa fall riktvärden) 

Regleringsreferens Hygieniska gränsvärden (AFS 2020:6) 

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.1.3. Det bildas luftföroreningar 

Ingen ytterligare information tillgänglig 
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8.1.4. DNEL och PNEC 

Ättiksyra (64-19-7) 

DNEL/DMEL (Arbetare) 

Akut - lokala effekter, inandningen 25 mg/m³ 

Långvarigt - lokala effekter, inandningen 25 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen) 

Akut - lokala effekter, inandningen 25 mg/m³ 

Långvarigt - lokala effekter, inandningen 25 mg/m³ 

PNEC (Vatten) 

PNEC aqua (sötvatten) 3,058 mg/l 

PNEC aqua (havsvatten) 0,306 mg/l 

PNEC aqua (intermittent, sötvatten) 30,58 mg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (sötvatten) 11,36 mg/kg torrvikt 

PNEC sediment (havsvatten) 1,136 mg/kg torrvikt 

PNEC (Jord) 

PNEC jord 0,47 mg/kg torrvikt 

PNEC (STP) 

PNEC avloppsreningsverk 85 mg/l 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

DNEL/DMEL (Arbetare) 

Akut - lokala effekter, inandningen 0,75 mg/m³ 

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 240 mg/kg kroppsvikt/dag 

Långvarigt - lokala effekter, dermal 0,037 mg/cm² 

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 9 mg/m³ 

Långvarigt - lokala effekter, inandningen 0,375 mg/m³ 

DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen) 

Långvarigt - systemiska effekter, oral 4,1 mg/kg kroppsvikt/dag 

Långvarigt - systemiska effekter, inandningen 3,2 mg/m³ 

Långvarigt - systemiska effekter, dermal 102 mg/kg kroppsvikt/dag 

Långvarigt - lokala effekter, dermal 0,012 mg/cm² 

Långvarigt - lokala effekter, inandningen 0,1 mg/m³ 

PNEC (Vatten) 

PNEC aqua (sötvatten) 0,44 mg/l 

PNEC aqua (havsvatten) 0,44 mg/l 

PNEC aqua (intermittent, sötvatten) 4,44 mg/l 

PNEC (Sediment) 

PNEC sediment (sötvatten) 2,3 mg/kg torrvikt 

PNEC sediment (havsvatten) 2,3 mg/kg torrvikt 
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PNEC (Jord) 

PNEC jord 0,2 mg/kg torrvikt 

PNEC (STP) 

PNEC avloppsreningsverk 0,19 mg/l 

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering) 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.2. Begränsning av exponeringen 

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. 

8.2.2. Personlig skyddsutrustning 

8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd 

Skyddsglasögon: 

Bär tätslutande säkerhetsglasögon. EN 166 

8.2.2.2. Hudskydd 

Hudskydd: 

Lämpliga skyddskläder skall användas. EN ISO 13688. EN 13034 

 

Handskydd: 

Kemikaliebeständiga skyddshandskar. EN 374. Handskar i nitrilgummi. Valet av en lämpad handske beror inte bara på materialet utan även på 

andra kvalitetskriterier och varierar per fabrikant. Följ tillverkarens instruktioner om genomtränglighet och inträngningstid. I alla fall måste 

handskarna genast bytas ut efter varje bruk eller om du konstaterar minsta spår av slitage eller punktering 

8.2.2.3. Andningsskydd 

Andningsskydd: 

EN 143. Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Skyddsmask med filter. A-P2. Andningsskydd får endast användas för 

att hantera restrisken vid kortvariga sysslor, när alla praktiskt genomförbara steg för riskreducering vid riskkällan har genomförts, t.ex. genom att 

hindra produkten och/eller genom lokal utsugning. 

8.2.2.4. Te rmisk fara 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen 

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen: 

Undvik utsläpp till miljön. 

Annan information: 

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta alltid händerna efter all hantering. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Tillstånd : Vätska 

Färg : färglös. 

Lukt : Besk. 

Luktgräns : Ej tillgänglig 

Smältpunkt : Ej tillämplig 

Fryspunkt : Ej tillgänglig 

Kokpunkt : Ej tillgänglig 

Brandfarlighet : Ej tillämplig 

Explosiva egenskaper : Produkten är ej explosionsfarlig. 

Brandfrämjande egenskaper : Ej brännbart. 

Explosionsgränser : Ej tillgänglig 

Nedre explosionsgräns : Ej tillgänglig 
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Övre explosionsgräns : Ej tillgänglig 

Flampunkt : Ej tillgänglig 

Självantändningstemperatur : Ej tillgänglig 

Sönderfalltemperatur : Ej tillgänglig 

pH : 4,1 – 4,5 

Viskositet, kinematisk : Ej tillgänglig 

Löslighet : Ej tillgänglig 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 

Kow) 

: Ej tillgänglig 

Ångtryck : Ej tillgänglig 

Ångtryck vid 50 °C : Ej tillgänglig 

Densitet : Ej tillgänglig 

Relativ densitet : Ej tillgänglig 

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Ej tillgänglig 

Partikelegenskaper : Ej tillämplig 

9.2. Annan information 

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

9.2.2. Andra säkerhetskarakteristika 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala förhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

10.5. Oförenliga material 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 

Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 

Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 
 

Ättiksyra 

ATE CLP (oral) 3310 mg/kg kroppsvikt 

ATE CLP (ångor) 11,4 mg/l/4u 
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metanol (67-56-1) 

DL50 oralt 1187 – 2769 mg/kg kroppsvikt 

LC50 Inandning - Råtta (Ångor) 128,2 mg/l/4u 

ATE CLP (oral) 100 mg/kg kroppsvikt 

ATE CLP (dermal) 300 mg/kg kroppsvikt 

ATE CLP (ångor) 3 mg/l/4u 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

LD50 oral råtta 460 mg/kg kroppsvikt (OECD-metod 401) 

LC50 Inandning - Råtta (Ångor) < 463 ppm (OECD-metod 403) 

ATE CLP (oral) 100 mg/kg kroppsvikt 

ATE CLP (dermal) 300 mg/kg kroppsvikt 

ATE CLP (gaser) 700 ppmv/4h 

ATE CLP (ångor) 3 mg/l/4u 

ATE CLP (damm, dimma) 0,5 mg/l/4u 
 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 

pH: 4,1 – 4,5 
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 

pH: 4,1 – 4,5 
 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
 

Mutagenitet i könsceller : Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. 
 

Cancerogenicitet : Kan orsaka cancer. 
 

metanol (67-56-1) 

NOAEL (kronisk, oral, djur/manlig, 2 år) 466 – 529 mg/kg kroppsvikt 
 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 
 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 
 

metanol (67-56-1) 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Orsakar organskador (synnerv, centrala nervsystemet).  
 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 
 

Ättiksyra (64-19-7) 

NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 290 mg/kg kroppsvikt/dag (8 weeks; råtta; han) 

NOAEL (subkronisk, oral, djur/hane, 90 dagar) 290 mg/kg kroppsvikt 
 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 

11.2. Information om andra faror 

Ingen ytterligare information tillgänglig 
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AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda) 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Ättiksyra (64-19-7) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt biologiskt nedbrytbart. 

Biologisk nedbrytning 96 % 
 

metanol (67-56-1) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt biologiskt nedbrytbart. 

Biologisk nedbrytning 95 % (20 d) 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

Persistens och nedbrytbarhet Snabbt biologiskt nedbrytbart. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Ättiksyra (64-19-7) 

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 3,16 (Kvantitativa strukturaktivitetssamband (QSAR)) 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) -0,17 (25°C) 

Bioackumuleringsförmåga inte bioackumulativ. 
 

metanol (67-56-1) 

BCF - Fisk [1] 1 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) -0,77 

Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering föga troligt. 
 

Formaldehyd (50-00-0) 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) 0,35 

 

12.4. Rörlighet i jord 

Ättiksyra (64-19-7) 

EKOLOGI - jord/mark svag absorption. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen ≥ 0,1 % bedömt enligt REACH bilaga XIII 

 

12.6. Hormonstörande egenskaper 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

12.7. Andra skadliga effekter 

Ingen ytterligare information tillgänglig 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfallsbehandlingsmetoder : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. Europeiska avfallskatalogen. Släpp inte 

ut i avlopp eller miljö. Får ej sopsorteras med hushållsavfall. 

Rekommendationer för bortskaffande av produkt 

/förpackning 

: Avyttra eller återvinn i enlighet med rådande lagstiftning. 

HP-kod : HP7 - Cancerframkallande: Avfall som orsakar cancer eller ökar dess incidens. 

HP11 - Mutagent: Avfall som kan orsaka en mutation, dvs. en bestående förändring, till 

mängd eller struktur, av en cells genetiska material. 

AVSNITT 14: Transportinformation 

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer eller id-nummer 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

14.2. Officiell transportbenämning 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

14.3. Faroklass för transport 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

14.4. Förpackningsgrupp 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

14.5. Miljöfaror 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Vägtransport 

Ej tillämplig 

 

Sjötransport 

Ej tillämplig 

 

Flygtransport 

Ej tillämplig 

 

Insjötransport 

Ej tillämplig 

 

Järnvägstransport 

Ej tillämplig 

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument 

Ej tillämplig 
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

15.1.1. EU-föreskrifter 

EU:s restriktionslista (REACH bilaga XVII) 

Referenskod Tillämpligt den 

28. Formaldehyd 

3(a) Ättiksyra ; metanol 

3(b) StorAX SAF ; Ättiksyra ; metanol ; Formaldehyd 

40. Ättiksyra ; metanol 

69. metanol 

72. Formaldehyd 
 

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan 

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av 

farliga kemikalier. 

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 

föroreningar 

Innehåller inga ämnen som omfattas av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 

om ämnen som bryter ned ozonskiktet. 

Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om marknadsföring och 

användning av sprängämnen. 

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga 

förordningar 

: Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar. Beakta inskränkningarna 

beträffande anställning av gravida och ammande kvinnor. 

Innehåller inga ämnen som är upptagna i förteckningen över narkotikaprekursorer (förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer). 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Sverige 

Nationella föreskrifter : Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3), föreskrifter. 

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43), föreskrifter. 

Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar (AFS 2012:03 Minderårigas 

arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (Ändringar införda 

t.o.m. 10 december 2014)). 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts 

AVSNITT 16: Annan information 

Förkortningar och akronymer: 

ADN Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar 

ADR Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 

ATE Uppskattning av akut toxicitet 

BCF Biokoncentrationsfaktor 

CLP Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen) 

DMEL Härledd minimal effektnivå 

DNEL Härledd nolleffektnivå 

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration 

IARC Internationella centret för cancerforskning 
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IATA Internationella lufttransportsammanslutningen 

IMDG Internationella regler för sjötransport av farligt gods 

LC50 Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation 

LD50 Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos) 

LOAEL Lägsta observerade effektnivå 

NOAEC Koncentration där ingen skadlig effekt observeras 

NOAEL Nivå där ingen skadlig effekt observeras 

NOEC Nolleffektkoncentration 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

PBT Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne 

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration 

REACH Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006 

RID Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg 

SDS Säkerhetsdatablad 

STP Avloppsreningsverk 

TLM Median toleransgräns 

vPvB Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne 

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS) 

 

Datakällor : Europeiska kemikaliemyndigheten, http://echa.europa.eu/. Information från tillverkaren. 

Leverantörens säkerhetsdatablad. 

Avdelning som utfärdar datainstruktionsblad: : KFT Chemieservice GmbH 

Im Leuschnerpark 3   

D-64347 Griesheim 

 

Phone: +49 6155-8981-400 

Fax: +49 6155 8981-500 

SDS Service: +49 6155 8981-522 

Kontaktperson : Julia Müller 

Annan information : För detta språk finns inte följande version(er) 1.00. 

 

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 

Acute Tox. 3 (Dermal) Akut dermal toxicitet, kategori 3 

Acute Tox. 3 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, kategori 3 

Acute Tox. 3 

(Inhalation:ånga) 

Akut toxicitet (inandningen:ånga) Kategori 3 

Acute Tox. 3 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 3 

Carc. 1B Cancerogenitet, kategori 1B 

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 

Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor, kategori 2 

Flam. Liq. 3 Brandfarliga vätskor, kategori 3 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

H226 Brandfarlig vätska och ånga. 

H301 Giftigt vid förtäring. 

H311 Giftigt vid hudkontakt. 
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H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

H315 Irriterar huden. 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H331 Giftigt vid inandning. 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter. 

H350 Kan orsaka cancer. 

H370 Orsakar organskador. 

H371 Kan orsaka organskador. 

Muta. 2 Mutagenitet i könsceller, kategori 2 

Skin Corr. 1A Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1A 

Skin Corr. 1B Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1B 

Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1 

STOT SE 1 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 1 

STOT SE 2 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 2 

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation 

 

Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 

1272/2008 [CLP]: 

Skin Sens. 1 H317 Beräkningsmetod 

Muta. 2 H341 Beräkningsmetod 

Carc. 1B H350 Beräkningsmetod 

KFT SDS EU 00 

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 

miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. 
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