
Säkerhetsdatablad  
Grainfather High Performance Cleaner 500g 
Version 1.0  
Utfärdandedatum: 12-08-2019   

 

 1/9 

 

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH 
BOLAGET/FÖRETAGET 

  
1.1 Produktbeteckning 
 
Handelsnamn: Grainfather High Performance Cleaner 500g 

 
Varunummer: - 

       
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från: 
 
Användningar: Rengöringsmedel för bryggningutrustning. 

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: 
       
Leverantör: BSGI NZ Limited, trading as Bevie Craft 

328 Rosedale Road 
Albany, Auckland 
Nya Zeeland 
Tel.: +64 9 415 1206 
www.bevie.co 

 

 

 
Kontakt: info@grainfather.com 

 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 
 I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnr. 112. 

Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 010-456 6700. 
http://www.giftinformationscentralen.se 

 

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 
 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP nr. 1272/2008. 
Hudirritation kat. 2; H315, Allvarliga ögonskador, kat. 1; H318, Specifik organtoxicitet, kat. 3; H335. 
 
2.2 Märkningsuppgifter CLP nr. 1272/2008. 
 
Farosymbol: 
 

  
 
Signalord: 
Fara 
 
Innehåller: Natrium tripolyfosfat, Natriummetasilicat Pentahydrat. 
 
H-fraser: 
H315 Irriterar huden. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
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P-fraser: 
Allmänna: 
- 
 
Förebyggande: 
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
 
Åtgärder: 
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. 
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som 
underlättar andningen. 
 
Förvaring: 
P405 Förvaras inlåst. 
P403 + P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. 
 
Avfall: 
P501 Innehållet/behållaren lämnas til en godkänd avfallsanläggning. 
 
Annan märkning: 
. 
 
2.3 Andra faror. 
- 
 

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
 
3.1 Ämnen: 
- 
 
3.2 Blandningar: 
      

 
CAS/EG-nr. 

 
REACH-nr. 

 
Namn 

 
Innehåll % 

 
Klassificering 

 
7757-82-6 / 
- 
 

 
- 
 

 
Natriumsulfat 

 
60-90 

 
- 
 

 
7758-29-4 / 
- 
 

 
- 
 

 
Natrium tripolyfosfat 

 
10-30 

 
Skin Irrit. 2; H315, Eye 
Irrit. 2; H319, STOT SE 
3; H335. 
 

 
10213-79-3 / 
- 
 

 
- 
 

 
Natriummetasilicat 
Pentahydrat 
 

 
<10 

 
Met. Corr. 1; H290, Skin 
Corr. 1B; H314, STOT 
SE 3; H335. 
 

 
Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om 
de är tillgängliga. 
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AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: 
 
Generellt: Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den 

påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas.  
 
Vid indandning:  Om ångor eller förbränningsprodukter inandas, för bort personen från 

förorenat område. Lägg ner personen. Håll denne varm och låt vila. 
Tandprotes som kan blockera luftvägarna, bör om möjligt tas bort innan 
första hjälpen inleds. Ge syrgas eller konstgjord andning vid behov. Utför 
HLR om det behövs. Kör omedelbart till sjukhus eller uppsök läkare. 
 

Vid hudkontakt:  Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Vid hudkontakt (även 
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten 
[eller duscha]. Vid bestående irritation: Sök läkarhjälp. 

 
Vid kontakt med ögonen:  

 
Om denna produkt kommer i kontakt med ögonen: Håll omedelbart 
ögonlocken isär och spola ögat kontinuerligt med rinnande vatten. 
Säkerställa fullständig bevattning av ögat genom att hålla ögonlocken isär 
och bort från ögat och flytta ögonlocken genom att ibland lyfta de övre 
och nedre locken. Fortsätt spola tills det rekommenderas att sluta, enligt 
Giftinformationscentralen eller läkare, eller i minst 15 minuter. Kör 
omedelbart till sjukhus eller uppsök läkare. Avlägsnande av kontaktlinser 
efter ögonskada bör endast utföras av kvalificerad personal. 

 
Vid förtäring:  Drick omedelbart 1 glas vatten. Vanligvis krävs inga speciella åtgärder.  

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den 
påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. 

 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: 
 Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i 

luftvägarna. 
 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: 
 Vid förgiftning från fosfatsalter: Alla behandlingar bör baseras på 

observerade tecken och symtom vid patienten. Man bör överväga 
möjligheten att överexponering för andra material än denna produkt kan 
ha inträffat. Intag av stora mängder fosfatsalter (över 1,0 gram för en 
vuxen) kan orsaka en osmotisk katarsis som resulterar i diarré och 
sannolika magkramper. Större doser som 4-8 gram kommer nästan 
säkert att orsaka dessa effekter hos alla. Hos normala individer kommer 
det mesta av det intagna saltet att utsöndras i feces med diarré och 
därmed inte orsaka någon systemisk toxicitet. Doser större än 10 gram 
kan hypotetiskt orsaka systemisk toxicitet. Behandlingen bör ta hänsyn till 
både anjonisk och katjondel av molekylen. Alla fosfatsalter, utom 
kalciumsalter, har en hypotetisk risk för hypokalcemi, så kalciumnivåerna 
bör övervakas. Behandla symptomatiskt 
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AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
 

         5.1 Släckmedel  
 Lämpliga släckmedel: Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande 

branden. 
 
Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: 
 Inga kända.  

 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: 
 Produkten är ej brännbar. 

Anses inte vara en betydande brandrisk, men behållare kan brinna. 
Sönderdelning kan ge giftiga ångor av: fosforoxider (POx), svaveloxider 
(SOx). Kan avge giftiga ångor. Kan avge frätande ångor. 

 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal: 

 Som vid alla bränder, använd buren andningsapparat och full 
skyddsutrustning. Släckvatten som är förorenat med denna produkt 
måste vallas in och hindras från att nå vattenvägar och avlopp. 

 
AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 
 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: 
 Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik kontakt 

med hud och ögon. Undvik att inandas damm. Se till att ventilationen är 
tillräcklig. 

 
   6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp till mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp. 
 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: 
 Städa upp mekaniskt. Undvik dammbildning. Placeras i lämpliga stängd 

behållare för avfallshantering. Se avsnitt 13 för avfallshantering. 
Produkten är hygroskopisk, absorberar fukt från luften.  

 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt: 
 Se avsnitt 8 för personligt skydd. 

 
AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 

 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: 
 Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. 

Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik att inandas damm. Används 
endast i väl ventilerade utrymmen. Ingen förtäring eller dryck på 
arbetsplatsen.  

 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: 
 Håll produkten borta från mat, dryck och djurfoder. 

Förpackningen förvaras väl tillsluten i originalbehållare.  
Förvaras torrt på väl ventilerad plats. Undvik fukt.  
Phosphates are incompatible with oxidising and reducing agents. 
Phosphates are susceptible to formation of highly toxic and flammable 
phosphine gas in the presence of strong reducing agents such as 
hydrides. Partial oxidation of phosphates by oxidizing agents may result 
in the release of toxic phosphorus oxides.  
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7.3 Specifik slutanvändning: Se avsnitt 1.2. 
 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 
 
8.1 Kontrollparametrar 
      Nationella gränsevärden: 
 

 
CAS-nr. 

 
Namn 

 
Nivägränsvärden  

 
Korttidsvärde (KTV)  

 
Anm./Ref. 

 
- 
 
 

 
Damm 
– inhalerbart damm 
– respirabelt damm 
 

 
10 mg/m³  
5 mg/m³ 

 
- 

 
AFS 2018 

 
DNEL / PNEC: 
- 
 
8.2 Begränsning av exponeringen: 

Tekniska åtgärder:  Sörj för god ventilation vid arbetsplatsen. Använd slutna processer, lokalt 
utsug eller annan teknisk utrustning. 

 
Generellt: Rökning, medtagande av mat och dryck samt förvaring av tobak, mat och 

dryck är ej tillåtet i arbetslokalen. Vid varje paus vid användning av 
produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på 
kroppen tvättas. Ögondusch bör finnas på arbetsplatsen. Undvik kontakt 
med hud och ögon. Undvik att inandas damm. 

Personligt skyddsutrustning: 
 Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig 

skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i 
samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.    

 
Andningsskydd: Andningsskydd om luftföroreningarna överstiger hygieniska gränsvärdet. 

Andningsskydd med filter P2/3 beroende på exponering. EN 143. 
 
Handskydd: Använd kemikalieresistenta handskar. Ogenomträngbara 

skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall 
alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning 
visar att detta är nödvändigt. Använd lämpliga handskar som uppfyller 
standarden EN374. Möjlighet: Nitril//PVC/ogenomträngliga handskar 
≥480 min. 

 
Ögon-/ansiktsskydd: Använd tättslutande skyddsglasögon. EN 166. 

 
Hudskydd: Ogenomträngliga arbetskläder. 

 
Begränsning av miljöexponering: 
 Undvik utsläpp till mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp. 

 
 
 
AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
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9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
Utseende: 
Pulver 
 

Färg: 
Orange  

Lukt: 
- 
 

PH-värde: 
10-12,1 / 1 % lösning 
 

Viskositet 20°C: 
- 
 

Flampunkt: 
- 
 

Kokpunkt: 
- 
 

Ångtryck: 
- 
 

Relativ densitet: 
0,8 – 0,9 g/cm³ 
 

Smältpunkt: 
- 

Andel av fasta 
partiklar: - 
 

Molmassa: 
- 
 

Löslighet i vatten: 
Löslig 
 

Explosionsgräns:  
- 

9.2 Annan information: 
- 

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 
 

    10.1 Reaktivitet: Inga under normala förhållanden. Se avsnitt 7. 
 

       10.2 Kemisk stabilitet: Produkten är stabil vid normala hanterings- och lagringsvillkor. 
Inte stabil i närvaro av oförenliga material. Farlig polymerisation kommer 
inte att ske. 

 
10.3 Risken för farliga reaktioner: 
 Se avsnitt 7.  

 
10.4 Förhållanden som ska undvikas: 
 Se avsnitt 7.  

 
       10.5 Oförenliga material: Se avsnitt 7. 
 
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: 
 Se avsnitt 5. 

 

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna: 
 

   Akut toxicitet: 
 

Inte klassificerad. 
 
Natriumsulfat: 
Dermal – LD50 – Kanin: 1220 mg/kg 
Oral – LD50 - Möss: 5989 mg/kg 
 
Natriummetasilicat Pentahydrat: 
Oral – LD50 – Råtta: 1153 mg/kg 
 
Natrium tripolyfosfat: 
Oral – LD50 – Möss: 3020 mg/kg 
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           Frätande och irriterande effekter på hud: 
 Irriterar huden. 

 
Bevis finns, eller praktisk erfarenhet förutspår, att materialet antingen 
producerar inflammation i huden hos ett stort antal individer efter direkt 
kontakt, och/eller producerar betydande inflammation vid kontakt på den 
intakta huden hos djur, i upp till fyra timmar. Sådan inflammation är 
närvarande tjugofyra timmar eller mer efter utgången av 
exponeringsperioden. Hudirritation kan också förekomma efter långvarig 
eller upprepad exponering; detta kan resultera i en form av 
kontaktdermatit (icke-allergisk) reaktion. Dermatit kännetecknas ofta av 
hudrodnad (erytem) och svullnad (ödem) som kan utvecklas till blåsor 
(vesiculation), fjällning och förtjockning av epidermis. På mikroskopisk 
nivå kan det finnas intercellulärt ödem i det svampiga skiktet i huden 
(spongios) och intracellulärt ödem i epidermis. 

 
        Allvarlig ögonskada/ögonirritation: 
 Orsakar allvarliga ögonskador. 

 
När materialet appliceras på djurets ögon producerar det allvarliga 
okulära lesioner som är närvarande tjugofyra timmar eller mer. Direkt 
ögonkontakt med vissa koncentrerade anjoniska ytaktiva ämnen / 
hydrotroper ger hornhinneskador, i vissa fall allvarliga skador. Låga 
koncentrationer kan ge omedelbar obehag, konjunktival hyperemi och 
ödem i hornhinneepitelet. Läkning kan ta flera dagar 

 
         Luftvägs- eller hudsensibilisering: 
 Inte klassificerad. 

 
Bevis visar, eller praktisk erfarenhet förutspår, att materialet ger irritation i 
andningsorganen, i en betydande antal individer, efter inandning. I 
motsats till de flesta organ kan lungan reagera på ett kemisk sätt genom 
att först avlägsna eller neutralisera irriterande, och sedan reparera 
skadan. Reparationsprocessen, som ursprungligen utvecklades för att 
skydda däggdjurslungor från främmande ämnen och antigener, kan 
emellertid producera ytterligare lungskador som resulterar i nedsatt 
gasutbyte, lungans primära funktion. Irritation i luftvägarna resulterar ofta 
i ett inflammatoriskt svar som involverar rekrytering och aktivering av 
många celltyper, huvudsakligen härledda från kärlsystemet. 

 
Mutagenitet i könsceller: Inte klassificerad. 

 
Cancerogenitet: Inte klassificerad. 

 
Reproduktionstoxicitet: Inte klassificerad. 

 
       Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: 
 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

 
       Specifik organtoxicitet – upprepad exponering: 
 Inte klassificerad. 

 
Fara vid aspiration: Inte klassificerad. 

 
Annan information: - 
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AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 
 
 12.1 Toxicitet: Inte klassificerad. 

 
På grundval av tillgängliga belägg för toxicitet, persistens, potential att 
ackumuleras, och eller observerad omvandling, spridning och fördelning 
av miljön kan materialet utgöra en fara. Omedelbar eller långsiktig och 
/eller fördröjd, för de naturliga ekosystemens struktur och/ eller funktion.  
 
För natriumsulfat: I vatten dissocierar natriumsulfat fullständigt i natrium-
och sulfatjoner. Jonerna kan inte hydrolysera. I anaeroba miljöer 
reduceras sulfat biologiskt till (väte) sulfid genom sulfatreducerande 
bakterier eller införlivas i levande organismer som svavelkälla och 
därigenom ingår i svavelcykeln. 

 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet: 
 Natriumsulfat: hög persistens i vatten/jord, hög persistens i luft. 

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga: 
 Natriumsulfat: LogKOW = -2.2002 - Låg potential. 

 
        12.4 Rörligheten i jord: Natriumsulfat: KOC = 6.124 - Låg potential. 
 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: 
 Produkten innehåller inte PBTeller vPvB ämnen. 

 
            12.6 Andra skadliga effekter: Inga uppgifter tillgängliga. 
 

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 
 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: 
 
 

Undvik utsläpp till mark och vatten. Destrueras enligt lokala och nationella 
bestämmelser. Produktens användning avgör slutgiltlig avfallskod. 
Återanvänd eller återvinn om möjligt. 

 
Förorenad förpackning: Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma 

sätt som produkten, annars som förpackningsmaterialet. 
 

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 
 
Omfattas inte av den internationella regleringen av transport av farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID) och 
därför krävs ej klassificering. 
 

  
ADR/RID 

 
IMDG/IMO 

 
14.1 UN-nummer 
 

 
- 
 

 
- 

 
14.2 Officiell transportbenämning 
 

 
- 
 

 
- 
 

 
14.3 Faroklass för transport 
 

 
- 
 

 
- 
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14.4 Förpackningsgrupp 
 

 
- 

 
- 

 
14.5 Miljöfaror  
EMS: 
 

 
- 
- 

 
- 
- 
 

 
Annan information 
 

 
LQ: - 
Tunnel: - 
 

 
LQ: - 
Tunnel: - 

 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: 
 - 

 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: 
 - 

 

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 av den 18. december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1272/2008. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 
2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter, med ändringar. Hygieniska gränsvärden (AFS 
2011:18). Avfallsförordningen (SFS 2011:927) Enligt  EG-förordning 453/2010. 
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska 
organismer, med ändringar (senast KIFS 2008:1). Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 
2005:19), med ändringar (senast AFS 2015. Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftfororeningar (AFS 
2005:17). Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet. Direktiv 92/85/EEC för gravida arbetstagare. 
Beslut 2000/532/EG av kommissionen den 3 maj 2000 (avfall). EU 830/2015.  
Miljödepartementet Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar (senast 2007:381). 
 
Annat: - 

 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: 
 Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts. 

 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 
 
Fullständig text på H-fraser som finns under avsnitt 3: 
H290 Kan vara korrosivt för metaller. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar 
huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
 
Övrig information:  
Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och 
nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 
utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla 
ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en 
beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktegenskaperna. 
 
Validerat av: 
SRS  - www.säkerhetsdatablad.se 
 

 


