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

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : K&N Power Kleen
Produktkod : 99-0621EU
Produktgrupp : Handelsprodukt

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

1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk
Användning av ämnet eller beredningen : Rengörings-/tvättmedel och tillsatser
Funktion eller användningskategori : Rengörings-/tvättmedel och tillsatser

1.2.2. Användningar som det avråds från
Rekommenderad begränsning av användningen : Okänt

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : Chemtrec: Denmark:  45-69918573; United Kingdom: 44-870-8200418 and 44-2038073798; 
Italy: 800-789-767; Germany:  0800-181-7059; France:  33-975181407; Portugal:  351-
308801773; Netherlands:  31-858880596

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Frätande eller irriterande på huden, kategori 1 H314 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 H318 
Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar allvarliga ögonskador.

2.2. Märkningsuppgifter

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

GHS05
Signalord (CLP) : Fara
Farliga komponenter : Sodium metasilicate
Faroangivelser (CLP) : H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

K&N Engineering, Inc.
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Skyddsangivelser (CLP) : P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264 - Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P301+P330+P331 - VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta 
kläder. Skölj huden med 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 ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P321 - Särskild behandling (se kompletterande första hjälpen-anvisningar på etiketten).
P405 - Förvaras inlåst.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet 
med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Gäller inte

3.2. Blandningar

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

Sodium metasilicate (CAS nr) 6834-92-0
(EC nr) 229-912-9
(Index nr) 014-010-00-8

1 – 10 Skin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H335

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän : Kontakta läkare omedelbart.
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Första hjälpen efter hudkontakt : Skölj huden med vatten/duscha. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Kontakta läkare 

omedelbart.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 

Fortsätt att skölja. Kontakta läkare omedelbart.
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 : Brännskador.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Allvarliga ögonskador.
Symptom/effekter efter förtäring : Brännskador.

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

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Vattenridå. Torrt pulver. Skum. CO2.
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Olämpligt släckningsmedel : Ej bestämd.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter : Frätande ångor.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner : Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.
Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt 

kroppsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Undvik kontakt med ögon och hud. Inandas inte 

damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 

8:  "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning : Samla upp spill.
Rengöringsmetoder : Absorbera utspilld vätska i absorptionsmedel.
Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

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. Undvik kontakt med ögon och hud. Inandas 
inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Bär personlig skyddsutrustning.

Åtgärder beträffande hygien : Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du 
använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingen ytterligare information tillgänglig.
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8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

Handskydd:

Skyddshandskar

Skyddsglasögon:

Skyddsglasögon

Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd : Vätska
Utseende : Vätska.
Färg : Rosa.
Lukt : Karakteristisk.
Luktgräns : Inga data tillgängliga.
pH : 12 – 13
Relativ förångningshastighet  (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga.
Smältpunkt : Ej tillämplig
Fryspunkt : ≤ 0 °C
Kokpunkt : > 100 °C
Flampunkt : Inga data tillgängliga.
Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga.
Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga.
Brännbarhet (fast, gas) : Ej tillämplig
Ångtryck : Inga data tillgängliga.
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga.
Relativ densitet : Inga data tillgängliga.
Löslighet : Löslig.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 
Pow)

: Inga data tillgängliga.

Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga.
Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga.
Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga.
Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga.
Explosionsgränser : Inga data tillgängliga.

9.2. Annan information

VOC-halt : ≤ 10 g/l
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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 användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

10.5. Oförenliga material

Kraftfulla oxidanter. Starka reducermedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat.
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat.
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat.

Sodium metasilicate (6834-92-0)
LD50 oral råtta 1153 mg/kg

Frätande/irriterande på huden : Orsakar allvarliga frätskador på hud.
pH: 12 – 13

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarliga ögonskador.
pH: 12 – 13

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat.
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat.
Cancerogenicitet : Inte klassificerat.

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat.

Fara vid aspiration : Inte klassificerat.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Giftigt för vattenlevande organismer.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat.
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat.
Inte snabbt nedbrytbart
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Sodium metasilicate (6834-92-0)
LC50 fiskar 1 210 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static])

LC50 fiskar 2 210 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information tillgänglig.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen ytterligare information tillgänglig.

12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig.

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares 
sorteringsanvisningar.

AVSNITT 14: Transportinformation

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

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer
UN 1760 UN 1760 UN 1760 UN 1760 UN 1760

14.2. Officiell transportbenämning
FRÄTANDE VÄTSKA, 

N.O.S. (sodium 
metasilicate, sodium 

hydroxide)

CORROSIVE LIQUID, 
N.O.S. (sodium 

metasilicate, sodium 
hydroxide)

Corrosive liquid, n.o.s. 
(sodium metasilicate, 

sodium hydroxide)

FRÄTANDE VÄTSKA, 
N.O.S. (sodium 

metasilicate, sodium 
hydroxide)

FRÄTANDE VÄTSKA, 
N.O.S. (sodium 

metasilicate, sodium 
hydroxide)

Beskrivning i transportdokument

UN 1760 FRÄTANDE 
VÄTSKA, N.O.S. (sodium 

metasilicate, sodium 
hydroxide), 8, III, (E)

UN 1760 CORROSIVE 
LIQUID, N.O.S. (sodium 

metasilicate, sodium 
hydroxide), 8, III

UN 1760 Corrosive liquid, 
n.o.s. (sodium metasilicate, 

sodium hydroxide), 8, III

UN 1760 FRÄTANDE 
VÄTSKA, N.O.S. (sodium 

metasilicate, sodium 
hydroxide), 8, III

UN 1760 FRÄTANDE 
VÄTSKA, N.O.S. (sodium 

metasilicate, sodium 
hydroxide), 8, III

14.3. Faroklass för transport
8 8 8 8 8

 

14.4. Förpackningsgrupp
III III III III III
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14.5. Miljöfaror
Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej

Marin förorening : Nej
Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej

Ingen ytterligare information tillgänglig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport
Klassificeringskod (ADR) : C9 
Särbestämmelser (ADR) : 274
Begränsade mängder (ADR) : 5l
Reducerade mängder (ADR) : E1
Förpackningsinstruktioner (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP19 
Instruktioner för tankar och bulkcontainrar (ADR) : T7
Särbestämmelser för tankar och bulkcontainers 
(ADR)

: TP1, TP28

Tankkod (ADR) : L4BN
Fordon för tanktransport : AT
Transportkategori (ADR) : 3
Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V12
Farlighetsnummer (Kemler nr) : 80 
Orangefärgade skyltar :

Restriktionskod för tunnlar (ADR) : E 
Sjötransport
Specialbestämmelser (IMDG) : 223, 274
Begränsade mängder (IMDG) : 5 L
Reducerade mängder (IMDG) : E1
Förpackningsinstruktioner  (IMDG) : P001, LP01
Förpackningsvägledning för IBC (IMDG) : IBC03 
Tankanvisningar (IMDG) : T7 
Särbestämmelser för tankar (IMDG) : TP1, TP28 
EMS-nr. (Brand) : F-A
EMS-nr. (Utsläpp) : S-B
Lastningskategori (IMDG) : A
Lastning och hantering (IMDG) : SW2
Egenskaper och anmärkningar (IMDG) : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Flygtransport
PCA Undantagna mängder (IATA) : E1
PCA Begränsade mängder (IATA) : Y841
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 1L 
PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 852
PCA max. nettokvantitet (IATA) : 5L
CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 856
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 60L
Specialbestämmelser (IATA) : A3, A803
ERG-koden (IATA) : 8L
Insjötransport
Klassificeringskod (ADN) : C9 
Specialbestämmelser (ADN) : 274
Begränsade mängder (ADN) : 5 L
Reducerade mängder (ADN) : E1
Utrustning erfordras (ADN) : PP, EP
Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 0
Järnvägstransport
Klassificeringskod (RID) : C9 
Specialbestämmelse (RID) : 274
Begränsade mängder (RID) : 5L
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Reducerade mängder (RID) : E1
Förpackningsinstruktioner  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning 
(RID)

: MP19 

Anvisningar för UN-tankar och bulkcontainrar (RID) : T7 
Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainers 
(RID)

: TP1, TP28 

Tankkoder för RID-tankar (RID) : L4BN
Transportkategori (RID) : 3
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID) : W12
Expresskolli (RID) : CE8
HIN-nummer (RID) : 80

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.1.1. EU-föreskrifter
Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
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
 
VOC-halt : ≤ 10 g/l

15.1.2. Nationella föreskrifter
Alla komponenter i denna produkt är listade, eller har undantagits från listan i United States Environmental Protection Agency Toxic Substances 
Control Act (TSCA)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

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

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

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Klassificeringen överensstämmer 
med

: ATP 12

SDS EU (REACH-bilaga II)

ANSVARSFRISKRIVNING Informationen i säkerhetsdatabladet har inhämtats från källor som vi anser är säkra. Information tillhandahålls emellertid 
utan att någon garanti, uttalad eller underförstådd, ges med avseende på dess korrekthet. Förutsättningarna eller metoderna för hantering, 
förvaring, användning eller avyttring av produkten ligger bortom vår kontroll och kan ligga bortom vår kännedom. Av denna och andra anledningar 
ansvarar vi inte och avsäger vi oss uttryckligen ansvar för förlust, skada eller utgifter orsakade av eller i förbindelse med hantering, förvaring 
användning eller avyttring av produkten. Detta säkerhetsdatablad har tagits fram och ska endast användas för denna produkt. Om produkten 
används som en komponent i en annan produkt kanske inte denna säkerhetsdatabladsinformation är tillämplig


