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AVSNITT 1: Namnet på ämne/blandning och bolaget/företaget 

1.1 Produktbeteckning 

Produktform : Blandning 

Produktnamn : Savanna RVP4 Assay 

Produktkod : 20404, 20412 

Typ av produkt : Medicinskt testkit 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som man avråder ifrån 

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 

Industriellt/yrkesmässigt bruk : För in vitro-diagnostiskt bruk 

1.2.2. Användningar som man avråder ifrån 

Begränsningar för bruk : Yrkesmässigt bruk av medicintekniska produkter 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

Akutnummer : +1 866 519 4752 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 

Brandfarliga vätskor, kategori 2 H225   

Akut toxicitet (oralt), kategori 4 H302   

Akut toxicitet (dermalt), kategori 4 H312   

Akut toxicitet (inhalation:damm,ånga) kategori 4 H332   

Frätande eller irriterande på huden, kategori 1C H314   

Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, kategori 1 H318   

Farligt för vattenmiljön — fara för fördröjda (kroniska) effekter på 
vattenmiljön. Kategori: Kronisk 3 

H412   

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

Negativa fysikalisk-kemiska effekter på hälsa och miljön 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid hudkontakt. Farligt vid inandning. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon Orsakar 

allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

2.2 Märkningsuppgifter 

Märkning i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 

Faropiktogram (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS05 GHS07    

Signalord (CLP) : Fara 

Farliga beståndsdelar : guanidintiocyanat, natriumperklorat 

Faroangivelser (CLP) : H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H302+H312+H332 - Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning. 
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

Tillverkare 

Quidel Corporation 
10165 McKellar Court 
92121 San Diego, CA - USA 
Tel +1 800 874 1517 - Fax +1 858 453 4338 
qehs@quidel.com - quidel.com 

mailto:qehs@quidel.com
http://quidel.com/
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Skyddsangivelser : P264 - Tvätta händerna grundligt efter användning. 
P273 - Undvik utsläpp i miljön. 
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd vid hantering av 
komponenterna i denna analys. 
P301+P330+P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. 
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. 
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.. 
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 
P321 – Särskild behandling: Sök läkarvård om sjukdom utvecklas. 
P370+P378 - Vid brand: Släck med torrt brandsläckningspulver. 
P501 - Innehållet/analyskassetten lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall 
enligt lokala, regionala och/eller nationella bestämmelser 

2.3 Andra faror 

Ingen ytterligare information är tillgänglig 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1 Ämnen 

Ej tillämpligt 

3.2 Blandningar 
 

 

 

Namn Produktbeteckning % Klassificering i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 
[CLP] 

guanidintiocyanat (CAS-nr) 593-84-0 
(EG-nr) 209-812-1 

40 – 60 Acute tox. 4 (inhalation), H332 
Acute tox. 4 (dermal), H312 
Acute tox. 4 (oral), H302 
Skin corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

natriumperklorat (CAS-nr) 7601-89-0 
(EG-nr) 231-511-9 
(Indexnr) 017-010-00-6 

30 – 50 Ox. Sol. 1, H271 
Acute tox. 4 (oral), H302 

ättiksyra 
ämne med ett hygieniskt gränsvärde 

(CAS-nr) 64-19-7 
(EG-nr) 200-580-7 
(Indexnr) 607-002-00-6 

1 – 3 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Corr. 1A, H314 

 

Specifika koncentrationsgränser: 

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser 

ättiksyra (CAS-nr) 64-19-7 
(EG-nr) 200-580-7 
(Indexnr) 607-002-00-6 

( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 
( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 
( 25 ≤C < 90) Skin Corr. 1B, H314 
( 90 ≤C < 100) Skin Corr. 1A, H314 

 

 
 

 

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

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmänna åtgärder vid första hjälpen : Kontakta läkare omedelbart. 

Åtgärder vid första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta en 
giftinformationscentralen eller en läkare om du mår dåligt. 

Åtgärder vid första hjälpen efter hudkontakt : Skölj/duscha huden med vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Kontakta läkare 
omedelbart. 

Åtgärder vid första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja. Kontakta läkare omedelbart. 

Åtgärder vid första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare omedelbart. 

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

Symptom/effekter efter hudkontakt : Frätskador. 

Symtom/effekter efter kontakt med ögonen : Allvarlig ögonskada. 

Symptom/effekter efter förtäring : Frätskador. 
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4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Ge symtomatisk behandling. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpligt släckmedel : Vattenspray. Torrpulver. Skum. Koldioxid. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brandfara : Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

Farliga sönderdelningsprodukter vid brand : Giftiga gaser kan frigöras. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd vid brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat. 
Heltäckande skyddskläder. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Åtgärder vid nödsituation : Inga öppna lågor, inga gnistor och ingen rökning. Endast utbildad personal utrustad med lämplig 
skyddsutrustning får ingripa. Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Personlig skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För ytterligare information, se avsnitt 8: 
"Begränsning av exponeringen/personligt skydd". 

6.2. Miljöskyddsåtgärder: 

Undvik utsläpp till miljön. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Metoder för sanering : Samla upp vätskespill i absorberande material. Meddela myndigheterna om produkten kommer ut 
i avlopp eller allmänt vatten. 

Annan information : Kassera material eller fasta rester på en godkänd plats. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 

För ytterligare information, se avsnitt 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

Försiktighetsåtgärder för säker hantering : Säkerställ god ventilation vid arbetsstationen. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga 
och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk 
urladdning. Brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren. Bär personlig skyddsutrustning. Får inte 
komma i kontakt men ögonen, huden eller kläderna. Använd inte produkten innan du har läst och 
förstått säkerhetsanvisningarna. Vidta alla tekniska åtgärder för att undvika eller minimera utsläpp 
av produkten på arbetsplatsen. Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray. 

Hygieniska åtgärder : Tvätta förorenade kläder före återanvändning. Ät, drick eller rök inte när du använder den här 
produkten. Tvätta alltid händerna efter hantering av produkten. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsförhållanden : Förvaras på en väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Håll behållaren ordentligt stängd. Förvaras inlåst. 

7.3 Specifik slutanvändning 

Ingen ytterligare information är tillgänglig 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1 Kontrollparametrar 
 

ättiksyra (64-19-7) 

EU IOEL TWA 25 mg/m³ 

EU IOEL TWA [ppm] 10 ppm 

EU IOEL STEL 50 mg/m³ 
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ättiksyra (64-19-7) 

EU IOEL STEL [ppm] 20 ppm 

Belgien OEL TWA 25 mg/m³ 

Belgien OEL TWA [ppm] 10 ppm 

Belgien OEL STEL 38 mg/m³ 

Belgien OEL STEL [ppm] 15 ppm 

Frankrike VLE (OEL C/STEL) 25 mg/m³ 

Frankrike VLE (OEL C/STEL) [ppm] 10 ppm 

Nederländerna TGG-8u (OEL TWA) 25 mg/m³ 

USA - ACGIH ACGIH OEL TWA [ppm] 10 ppm 

USA - ACGIH ACGIH OEL STEL [ppm] 15 ppm 
 

8.2. Begränsning av exponeringen: 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 

Säkerställ god ventilation vid arbetsstationen. 
 

Skyddskläder: 

Labbrock 

Ögonskydd: 

Skyddsglasögon 

Hud- och kroppsskydd: 

Bär lämpliga skyddskläder 

Andningsskydd: 

Använd andningsskydd vid behov 

Symbol(er) för personlig skyddsutrustning: 

        

Begränsning av miljöexponeringen: 

Undvik utsläpp till miljön. 

Annan information: 

Ät, drick eller rök inte när du använder den här produkten. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysikaliskt tillstånd : Vätska 

Utseende : Kassett med kapslar inuti som innehåller lösningar. 

Färg : Inga tillgängliga uppgifter 

Lukt : Luktlös. 

Lukttröskel : Inga tillgängliga uppgifter 

pH : 5 – 7 

Relativ avdunstningshastighet (butylacetat = 1) : Inga tillgängliga uppgifter 

Smältpunkt : Ej tillämpligt 

Fryspunkt : Inga tillgängliga uppgifter 

Kokpunkt : Inga tillgängliga uppgifter 

Flampunkt : Inga tillgängliga uppgifter 

Självantändningstemperatur : Inga tillgängliga uppgifter 

Nedbrytningstemperatur : Inga tillgängliga uppgifter 

Brandfarlighet (fast, gas) : Ej tillämpligt 
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Ångtryck : Inga tillgängliga uppgifter 

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga tillgängliga uppgifter 

Relativ densitet : Inga tillgängliga uppgifter 

Löslighet : Inga tillgängliga uppgifter 

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) : Inga tillgängliga uppgifter 

Viskositet, kinematisk : Inga tillgängliga uppgifter 

Viskositet, dynamisk : Inga tillgängliga uppgifter 

Explosiva egenskaper : Inga tillgängliga uppgifter 

Oxiderande egenskaper : Inga tillgängliga uppgifter 

Explosiva gränser : Inga tillgängliga uppgifter 

9.2. Annan information 

Ingen ytterligare information är tillgänglig 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Mycket brandfarlig vätska och ånga. 

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 

Undvik kontakt med heta ytor. Värme. Inga lågor eller gnistor. Eliminera alla antändningskällor. 

10.5. Oförenliga material 

Ingen ytterligare information är tillgänglig 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Under normala förhållanden för lagring och användning bör farliga nedbrytningsprodukter inte bildas. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet (oralt) : Skadligt vid förtäring. 

Akut toxicitet (dermalt) : Skadligt vid hudkontakt.  

Akut toxicitet (inhalation) : Farligt vid inandning. 
 

ATE CLP (oralt) 500 mg/kg kroppsvikt 

ATE CLP (dermalt) 1833,333 mg/kg kroppsvikt 

ATE CLP (damm, dimma) 2,5 mg/l/4 h 
 

guanidintiocyanat (593-84-0) 

LD50 oralt råtta 593 mg/kg kroppsvikt (OECD 401: Akut oral toxicitet, råtta, hona, experimentellt värde, oralt, 14 
dagar) 

LD50 dermalt kanin > 2000 mg/kg kroppsvikt (24 h, kanin, hane/hona, experimentellt värde, hudkontakt, 14 dagar) 

LC50 inhalation råtta > 0,853 mg/l luft (lika eller liknande som OECD 403, 4 h, råtta, hane/hona, experimentellt värde, 
inhalation (damm), 14 dagar) 

 

ättiksyra (64-19-7) 

LD50 oralt råtta 3 310 mg/kg kroppsvikt (råtta, hane/hona, experimentellt värde) 

LC50 inhalation - råtta 11,4 mg/l (lika eller liknande som OECD 403, 4 h, råtta, hona, experimentellt värde) 
 

Frätande/irriterande på huden : Orsakar allvarliga frätskador på hud. 

Orsakar allvarlig ögonskada/ögonirritation. : Orsakar allvarliga ögonskador. 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Ej klassificerad 

Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerad 

Cancerogenitet : Ej klassificerad 
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Reproduktionstoxicitet : Ej klassificerad 

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering : Ej klassificerad 
 

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering : Ej klassificerad 
 

Fara vid aspiration : Ej klassificerad 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1 Toxicitet 

Ekologi - allmänt : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

Farligt för vattenmiljön, korttidseffekt (akut) : Ej klassificerad 

Farligt för vattenmiljön, långtidseffekt (kronisk) : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 
 

guanidintiocyanat (593-84-0) 

LC50 - fisk [1] 89,1 mg/l (OECD 203: Fisk, akut toxicitetstest, 96 h, Poecilia reticulata, statiskt system, 
sötvattenlevande, experimentellt värde) 

EC50 - skaldjur [1] 42,4 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akut immobiliseringstest, 48 h, Daphnia magna, statiskt system, 
sötvattenlevande, experimentellt värde, rörelseeffekt) 

ErC50 alger 130 mg/l (DIN 38412: Tyska standardmetoder för undersökning av vatten, avloppsvatten och 
slam, 72 h, Desmodesmus subspicatus, statiskt system, sötvattenlevande, experimentellt värde, 
tillväxthastighet) 

 

natriumperklorat (7601-89-0) 

LC50 - fisk [1] > 1 000 mg/l (OECD 203: Fisk, akut toxicitetstest, 96 h, Danio rerio, statiskt system, 
sötvattenlevande, experimentellt värde, dödlighet) 

EC50 - skaldjur [1] > 100 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akut immobiliseringstest, 48 h, Daphnia magna, statiskt 
system, sötvattenlevande, experimentellt värde) 

ErC50 alger > 435,7 mg/l (OECD 201: Alger, tillväxthämningstest, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, 
statiskt system, sötvattenlevande, experimentellt värde, GLP) 

 

ättiksyra (64-19-7) 

LC50 - fisk [1] > 1 000 mg/l (lika eller liknande som OECD 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, semistatiskt system, 
sötvattenlevande, experimentellt värde) 

EC50 - skaldjur [1] > 1 000 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akut immobiliseringstest, 48 h, Daphnia magna, statiskt 
system, sötvattenlevande, experimentellt värde) 

EC50 72 h - alger [1] > 1 000 mg/l (ISO 10253, Skeletonema costatum, statiskt system, saltvattenlevande, 
experimentellt värde) 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

guanidintiocyanat (593-84-0) 

Persistens och nedbrytbarhet Naturligt biologiskt nedbrytbar. 

 

natriumperklorat (7601-89-0) 

Persistens och nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet: ej tillämpligt. 

Kemisk syreförbrukning (COD) Ej tillämpligt 

ThOD Ej tillämpligt 

BOD (% av ThOD) Ej tillämpligt 

 

ättiksyra (64-19-7) 

Persistens och nedbrytbarhet Lätt biologiskt nedbrytbar i jord. Lätt biologiskt nedbrytbar i vatten. 

Biokemisk syreförbrukning (BOD) 0,6 – 0,74 g O₂/g ämne 

Kemisk syreförbrukning (COD) 1,03 g O₂/g ämne 

ThOD 1,07 g O₂/g ämne 
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12.3 Bioackumuleringsförmåga 

guanidintiocyanat (593-84-0) 

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) -1.11 (beräknat värde, EU-metod A.8: fördelningskoefficient, 25 °C) 

Bioackumuleringsförmåga Ingen bioackumulering. 

 

natriumperklorat (7601-89-0) 

BCF - fisk [1] 0,06 – 0,14 (lika eller liknande som OECD 305, 10 dagar, Danio rerio, semistatiskt system, 
sötvattenlevande, experimentellt värde) 

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) -7,18 (beräknad, KOWWIN, 20 °C) 

Bioackumuleringsförmåga Låg potential för bioackumulering (BCF < 500). 

 

ättiksyra (64-19-7) 

BCF - fisk [1] 3,16 (fisk, sötvattenlevande, QSAR) 

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

Bioackumuleringsförmåga Ingen bioackumulering. 

12.4. Rörlighet i jord 

guanidintiocyanat (593-84-0) 

Ekologi - jord inga (test)data om mobilitet av ämnet är tillgängliga. 

 

natriumperklorat (7601-89-0) 

Normaliserad adsorptionskoefficient till organiskt bundet 
kol (Log Koc) 

1,6424 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, beräknat värde) 

Ekologi - jord Mycket rörlig i jord. 

 

ättiksyra (64-19-7) 

Ytspänning 26,3 mN/m (30 °C) 

Ekologi - jord Mycket rörlig i jord. Kan vara skadligt för plantors tillväxt, blomning och fruktbildning. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 
 

Komponent 

guanidintiocyanat (593-84-0) Ämnet/blandningen uppfyller inte PBT-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII 
Ämnet/blandningen uppfyller inte vPvB-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII 

natriumperklorat (7601-89-0) Ämnet/blandningen uppfyller inte PBT-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII 
Ämnet/blandningen uppfyller inte vPvB-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII 

ättiksyra (64-19-7) Ämnet/blandningen uppfyller inte PBT-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII 
Ämnet/blandningen uppfyller inte vPvB-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII 

12.6 Andra skadliga effekter 

Ingen ytterligare information är tillgänglig 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Regional lagstiftning (avfall) : Avfallshantering måste ske enligt myndigheternas föreskrifter. 

Avfallsbehandlingsmetoder : Kassera innehållet/behållaren i enlighet med licensierad insamlares avfallssorteringsanvisningar. 

Rekommendationer för avloppshantering : Avfallshantering måste ske enligt myndigheternas föreskrifter. 

Ytterligare information : Brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren. 

Ekologi - avfallsmaterial : Undvik utsläpp till miljön. 
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AVSNITT 14: Transportinformation 

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

14.1. UN-nummer 

UN-nr. (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 3363 

14.2. Officiell transportbenämning 

Officiell transportbenämning (ADR, IMDG, IATA, ADN) : FARLIGT GODS I FÖREMÅL 

Transportdokumentbeskrivning (ADR, IMDG, IATA, ADN) : UN 3363 FARLIGT GODS I FÖREMÅL, 9 

14.3. Faroklass för transport 

ADR 

Faroklass för transport (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 9 

Farligt gods-etiketter (ADR, IMDG, IATA, ADN) : 

 

14.4. Förpackningsgrupp 

Förpackningsgrupp (ADR, IMDG, IATA, ADN) : Ej tillämpligt 

14.5. Miljöfaror 

Farlig för miljön : Nej 

Marint förorenande ämne : Nej 

Annan information : Ingen kompletterande information tillgänglig 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Landtransport 

Klassificeringskod (ADR)  : M11  

Särskilda bestämmelser (ADR) : 301, 672 

Begränsade kvantiteter (ADR) : 0 

Undantagna kvantiteter (ADR) : E0 

Förpackningsinstruktioner (ADR) : P907 

EAC-kod : 1Z  

Transport till havs 

Särskilda bestämmelser (IMDG) : 301 

Undantagna kvantiteter (IMDG) : E0 

Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P907 

EmS-nr (Brand) : F-A 

EmS-nr (Spill) : S-P 

Stuvningskategori (IMDG) : A 

Egenskaper och observationer (IMDG) : Typer av artiklar som transporteras enligt denna post innehåller endast begränsade mängder farligt gods. 

Lufttransport 

PCA-undantagna kvantiteter (IATA) : E0 

PCA-begränsade kvantiteter (IATA) : Förbud 

PCA-begränsad kvantitet max nettokvantitet (IATA) : Förbud  

PCA-förpackningsinstruktioner (IATA) : Se 962 

PCA max nettokvantitet (IATA) : Se 962 

CAO-förpackningsinstruktioner (IATA) : Se 962 

CAO max nettokvantitet (IATA) : Se 962 

Särskilda bestämmelser (IATA) : A48, A107 

ERG-kod (IATA) : 9L 

Transport på inre vattenvägar 

Klassificering : M11  

Särskilda bestämmelser (ADN) : 301, 672 

Begränsade kvantiteter (ADN) : 0 

Undantagna kvantiteter (ADN) : E0 
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14.7. Bulktransport enligt bilaga II av Marpol och IBC-koden 

Ej tillämpligt 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

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

15.1.1. EU-förordningar 

Innehåller inga ämnen med begränsningar enligt Reach i bilaga XVII 

Innehåller inget ämne som är upptaget i kandidatförteckningen i Reach 

Innehåller inga ämnen enligt Reach bilaga XIV 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Ej förtecknad på kanadensiska DSL (domestic Substances List)/NDSL (Non-Domestic Substances List) 
 

 

Tyskland 

Hänvisning till föreskrifter : WGK 2, Farligt för vattenmiljön (klassificering enligt AwSV, bilaga 1) 

Anställningsbegränsningar : Beakta begränsningar enligt lagen om skydd av arbetande mödrar (MuSchG) 

Beakta begränsningar enligt lagen om skydd av unga i anställning (JArbSchG) 

Förordning om farliga incidenter (12. BImSchV) : Omfattas inte av 12. BlmSchV (Förordning om farliga incidenter) 
 

Nederländerna 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av komponenterna är förtecknad 

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av komponenterna är förtecknad 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ingen av komponenterna är förtecknad 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen av komponenterna är förtecknad 

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ingen av komponenterna är förtecknad 

Danmark 

Danska nationella föreskrifter : Ungdomar under 18 år får inte använda produkten 

Gravida/ammande kvinnor som arbetar med produkten får inte vara i direkt kontakt med 
produkten 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts 

AVSNITT 16: Övriga uppgifter 

Indikation om ändringar: 

Uppdaterad tillverkarinformation, skyddsangivelser, vägledning om andningsskydd borttagen (8.2) och allmän formatering. 
 

Förkortningar och akronymer: 

ADN Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar 

ADR Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg 

ATE Uppskattning av akut toxicitet 

BLV Biologiskt gränsvärde 

CAS-nr Chemical Abstract Service-nummer 

CLP Förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter; förordning (EG) nr 1272/2008 

DMEL Härledd minimal effektnivå 

DNEL Härledd nolleffektnivå 

EC50 Koncentration som ger upphov till halv maximal respons 

EG-nr Europeiska gemenskapens nummer 

EN Europeisk standard 

IATA International Air Transport Association 

IMDG International Maritime Dangerous Goods 

LC50 Genomsnittlig dödlig koncentration 

LD50 Genomsnittlig dödlig dos 

LOAEL Lägsta observerade negativa effektnivå 



 

Savanna RVP4 Assay 
Säkerhetsdatablad 

i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) med dess tilläggsförordning (EU) 2015/830 
Utgivningsdatum: 2021-06-17   Revisiondatum: 2021-10-19   Ersätter versionen: 2021-06-17   version: 1.1 

 

2021-10-19 (Version: 1.1) SV (Svenska) SDS-ID: SD2041201SV00 (10/21) 10/10 
 

NOAEC Ingen observerad negativ effektkoncentration 

NOAEL Ingen observerad negativ effektnivå 

NOEC Ingen observerad effektkoncentration 

OEL Hygieniskt gränsvärde 

PBT-ämne Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne 

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration 

Reach Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 

RID Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på järnväg 

SDS Säkerhetsdatablad 

vPvB-ämne mycket långlivad och mycket bioackumulerbar 

WGK Vattenfarlighetsklass 
 

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiv 67/548/EEG och 
1999/45/EG och ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 

   

Annan information : Läs igenom bipacksedeln innan du använder den här produkten. 
   

 

 

 Fullständig text för H- och EUH-angivelser: 

Acute tox. 4 (dermal) Akut toxicitet (dermalt), kategori 4 

Acute tox. 4 (inhalation) Akut toxicitet (inhalation), kategori 4 

Acute tox. 4 (inhalation:dust,mist) Akut toxicitet (inhalation:damm,ånga) kategori 4 

Acute tox. 4 (oral) Akut toxicitet (oralt), kategori 4 

Aquatic Chronic 3 Farligt för vattenmiljön — fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön. Kategori: Kronisk 3 

Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, kategori 1 

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada eller 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. 

H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande. 

H302 Skadligt vid förtäring. 

H312 Skadligt vid hudkontakt.  

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

H315 Irriterar huden. 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H332 Farligt vid inandning. 

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 

Ox. Sol. 1 Oxiderande fasta ämnen, kategori 1 

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

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

Skin Corr. 1C Frätande eller irriterande på huden, kategori 1C 

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

 

 
 

 

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är endast avsedd att beskriva produkten i syfte att uppfylla hälso-, säkerhets- och miljökrav. Den 

bör därför inte tolkas som att det garanterar någon specifik egenskap hos produkten. 


