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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
1.1. Produktbeteckning 

Blandningens identifikation:                    Vit handrengöringspasta med naturligt slipmedel 
Handels namn:  OKTIMA® 
Produktens artikelnummer:  9525 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avrådas ifrån 

                    Använd inte produkten på känsliga områden (ansikte, armhålor, könsorgan).  
                         Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Företag: 
INDUSTRISHOPEN Västerede  109, 844 94 Bispgården 
www.industrishopen.com  Tel:  0706-800 976 
lnfo@industrishopen.com 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnummer  112 
Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 08- 33 12 31  www.giftinformationscentralen.se 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
             Ingen om den används för avsedd användning. 

 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
            Enligt ECC-direktivet 1272/2008 finns det inga farliga ämnen i produkten.  
            Som en kosmetisk produkt, Oktima, är inte farligt för människors hälsa. 
 

            Kvalitativ sammansättning: 
            Palmitinsyra / stearinsyra                 Växtbaserad tvål 
            Natriumlauretsulfat                           Primärt anjoniskt ytaktivt medel 
            PEG-7 glycerylkokoat                       Uppmjukande 
            Cocamidopropylbetain                     Sekundärt anafotiskt ytaktivt medel 
            Aloe Barbadensis Leaf Extract        Återfuktande medel 
            Kalciumkarbonat                              Slipmedel 
            Parfym                                             Citrus / blommig doft 
            Glycerin                                            Fuktighetsbevarande medel 
            Tetranatriumglutamatdiacetat          Kelateringsmedel    
            Natriumhydrosulfit, fenoxietanol,      Konserveringsmedel 
            bensylalkohol, natriumbensoat,        Konserveringsmedel 
            kaliumsorbat                                     Konserveringsmedel    
            Aqua                                                 Upptill 100% 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen  
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
4.2  Vid ögonkontakt: 

Skölj med öppna ögon i flera minuter under rinnande vatten.. 
4.3  Vid förtäring: 

Framkalla inte kräkningar. 
SÖK OMGÅENDE medicinsk rådgivning. 

4.4  Vid inandning: 
Ingen fara att inandas.      
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder  
5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel: 
Vatten, CO2, skum eller pulverbrandsläckare  
Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl: 
Inget särskilt. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen 
             Undvik inandning av rök. 
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5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Använd lämplig andningsapparat.     
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Ingen     
6.2. Miljömässiga försiktighetsåtgärder    
             Absorbera läckande material med sand eller jord. 
             Låt inte material släppas ut i avloppssystemet, ytan eller grundvattnet. 
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Om materialet är flytande, förhindra att det tränger in i avloppssystemet. 
Kasta släppt material som återvinningsmaterial eller avfall. 
Ta bort det med vätskeabsorberande material (band, torv, sågspån). 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring  
7.1. Försiktighetsmått för säker hantering   
             Ingen     
7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
              Undvik eld och antändningskällor. 
              Förvara i rumstemperatur. 
7.3. Specifik slutanvändning (ar) 

Inget särskilt 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
8.1   Allmän skyddsåtgärd: 
              Se till att förvarings- och arbetsrum är tillräckligt ventilerade. 
8.2  Andningsutrustning 
              Inga speciella åtgärder krävs. 
8.3  Handskydd: 
              Inga speciella åtgärder krävs. 
8.4  Ögonskydd: 
              Inga speciella åtgärder krävs. 
8.5  Hudskydd .: 
              Inga speciella åtgärder krävs.    
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.  
         

Utseende (Temp = 20°) Vit fast pasta 

Ph-värde (Temp = 20 °) 9.5 +/- 0,5 

PAO 12 M 

 
9.2  Mikrobiologiska data 
          

Bakteriellt innehåll   <100 UFC / ml 

Jäst och mögel    <100 UFC / ml   

Patogena organismer Staphylococcus  Aureus:    noll 
Escherichia Coli:    noll 
Aspergillus Niger:   noll 

 
9.3  Analytiskt förfarande: 
  

pH MI. 01 (intern metod) 

Utseende Visuell metod 

Mikrobiologiska data PP MB001 (intern metod), 
PP MB002 (intern metod) 
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 10.1. Reaktivitet 

Stabil under normala förhållanden 
 10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala förhållanden 
 10.3. Risken för farliga reaktioner 

Ingen känd om den används för sitt avsedda ändamål. 
 10.4. Farliga nedbrytningsprodukter 

Ingen känd    

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

          Specifik information finns inte tillgänglig för just den här produkten. 

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 12.1  Följande ekologiska bedömning gjordes på grundval av råvarorna i produkten och / eller  
          av strukturellt jämförbara ämnen. 
             Låt inte material släppas ut i miljön. 
 12.2  Primär nedbrytning: 
             Enligt kraven i EU: s obligatoriska standarder för rengöringsmedel 82/242 (nonjoniska tensider) och 82/243 / EEG  
             (anjoniska tensider) är tensiderna i produkterna biologiskt nedbrytbara till minst 90% i genomsnitt. 
 12.3  Ultimate biologisk nedbrytning: 
              Lätt och snabbt nedbrytbart. Alla organiska ämnen som ingår i produkten uppnår> 60% BOD / COD eller  
              CO2-frigöring, eller> 70% DOC-minskning i tester för att underlätta nedbrytbarheten.  
              Tröskelvärden för 'lätt nedbrytbar' (t.ex. till OECD-metoder) uppnås. 
              De ytaktiva ämnena i produkten uppfyller kraven i EU: s tvättmedelsförordning (EG / 648/2004) för  
              ultimat biologisk nedbrytbarhet för ytaktiva ämnen i tvättmedel. 
 

AVSNITT 13: Avfalls handtering 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder  
            Återvinn där det är möjligt. 
            Konsultera statliga, lokala eller nationella föreskrifter för korrekt avfallshantering. 
 

AVSNITT 14: Transport information 
14.1. UN nummer 
             NC 
14.2. UN proper shipping name 
             NC 
14.3. Faroklass för transport (er) 

NC   
14.4. Förpackningsgrupp 
14.5. Miljöfaro    
             NC 
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

NC 
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL73 / 78 och IBC-koden 

NC 
              NC  =  ingen reglering   
 

AVSNITT 15: Gällande bestämmelser 
15.1. Säkerhet, hälsa och miljö Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen 
             DM 28/1/92 (Klassificering och märkning): 
             Farosymboler: omfattas inte av identifieringsföreskrifterna. 
             Innehåller tensider lätt och snabbt biologiskt nedbrytbara. 
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AVSNITT 16: Annan information 

                    Denna information baseras på tillverkarens nuvarande kunskapsnivå och avser produkten i det tillstånd  

                         där den levereras.  

                         Den är avsedd att beskriva våra produkter ur säkerhetskrav och är inte avsedd att garantera  

                         några speciella egenskaper. 

                         Oktima® är en krämig koncentrerad pasta med en intensiv rengöringsverkan. Lämplig för användning  

                         inom industri, bil och DIY. De miljövänliga och inerta mikroniserade rengöringsmedlen säkerställer en effektiv  

                         rengöringsåtgärd mot alla typer av envis smuts. Den är formulerad med naturliga vegetabiliska tvålar och ytaktiva  

                         ämnen från förnybara källor samt Aloe Vera-extrakt. Oktima lämnar händerna mjuka och delikat doftande.  

                         Dermatologiskt testad.  

    

                         Anvisningar:        

                         Applicera produkten på dina torra händer och gnugga ihop dem, tillsätt gradvis vatten tills all smuts är upplöst.  

                         Skölj väl och torka. 

                         Varning:    

                         Använd inte produkten på känsliga områden (ansikte, armhålor, könsorgan).  

                         Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med ögonen. 

                         INGREDIENSER:     

                         AQUA, kalciumkarbonat, Sodium Laureth Sulfate, natriumkarbonat, palmitinsyra, stearinsyra,  

                         PEG-7-glycerylkokoat, glycerin, cocamidopropylbetain, Aloe barbadensis bladextrakt, dimetylglutarat,  

                        dimetylsuccinat, dimetyladipat, tetranatriumNATRIUMGLUTAMAT diacetat, parfum , Natriumhydrosulfit,  

                         fenoxietanol, bensylalkohol, natriumbenzoat, kaliumsorbat. 

 

                         Annan information: 

                        ✓ Sanitär italiensk licens för kosmetisk produktion nr 185 08/21/97. 

                        ✓ Tillverkning och tillverkning enligt ”GMP” (Good manufacturing Processes) och enligt Europaparlamentets och  

                            rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter. 

                       ✓ Råvaror, företagets layout och produktiva växter arkiveras till hälsovårdsministeriet. 

                       ✓ Automatiserad produktionsanläggning och certifierad för kosmetisk användning. 

                       ✓ Produkt enligt europeisk dir. 2004/73 / CE som för klassificerade som inte är farliga för innehållna ämnen och  

                          förpackningar. I vilket fall som helst hänvisar vi till ”P.I.F” (produktinformationsfil) som är tillgänglig  

                          för behörig myndighet. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


