
Information och åtgärder rörande farliga ämnen
Farligt ämne Farosymbol Signalord Information och åtgärder

WC-block Citro Observera

Innehåller:

• citral (CAS-nr 5392-40-5)
Faroangivelse:

• H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser:

• P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från ar-
betsplatsen.

• P280 - Använd skyddshandskar.
• P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket

vatten.
• P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
• P362 + P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan

de används igen.
Avfallshanteringsanvisning:

• P501 - Innehållet/systemvattenlåset lämnas till en
auktoriserad avfallscentral.
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Farligt ämne Farosymbol Signalord Information och åtgärder

Tangit 
PVC-U speciallim Fara

Innehåller:

• tetrahydrofuran (CAS-nr 109-99-9)
• butanon (CAS-nr 78-93-3)
• cyklohexanon (CAS-nr 108-94-1)
Faroangivelser:

• H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
• H315 - Irriterar huden.
• H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
• H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
• H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
• H351 - Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelser:

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öpp-

na lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
• P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
• P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade ut-

rymmen.
• P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd.
• 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.

Avfallshanteringsanvisningar:

• P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala
myndighetsföreskrifter.

Endast helt tomma behållare, fria från lösningsmedelsångor,
får lämnas in till återvinningscentralen.
Europeiskt avfallsnyckelnummer (EAK): 080409

Geberit
AquaClean
rengöringsmedel
för munstycke,
fr.o.m. 2018

Observera

Innehåller:

• mindre än 5 % icke-joniska tensider, amfotera tensider
• konserveringsmedel (metylisotiazolinon, bensisotiazolinon)
Faroangivelse:

• H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• 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.
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Farligt ämne Farosymbol Signalord Information och åtgärder

Geberit
AquaClean
rengöringsmedel
för munstycke,
t.o.m. 2017

Observera

Innehåller:

• mindre än 5 % icke-joniska tensider, amfotera tensider
• citronsyra (CAS-nr 5949-29-1)
Faroangivelse:

• H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• 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.

Geberit
AquaClean
rengöringsmedel

Observera

Innehåller:

• mindre än 5 % anjoniska tensider, icke-joniska tensider
• citronsyra (CAS-nr 77-92-9)
Faroangivelse:

• H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• 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.
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Farligt ämne Farosymbol Signalord Information och åtgärder

Geberit
mineraliskt
fyllmedel FSH 90

Fara

Innehåller:

• portlandcement (CAS-nr 65997-15-1)
Faroangivelser:

• H315 - Irriterar huden.
• H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
• H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelser:

• P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du
måste söka läkarvård.

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• P103 - Läs etiketten före användning.
• P261 - Undvik att andas in damm.
• 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:
– Vid inandning: Vid medvetslöshet, lägg och transporte-

ra patient stabilt i framstupa sidoläge. Sörj för frisk luft.
Kontakta läkare vid besvär.

– Vid hudkontakt: Tvätta omedelbart med vatten och tvål
och spola därefter noggrant.

– Vid förtäring: Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart
läkarhjälp.

• P405 - Förvaras inlåst.
Övriga faror:
Produkten reagerar starkt alkaliskt med vatten.

Avfallshanteringsanvisning:

• P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala
myndighetsföreskrifter.
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Farligt ämne Farosymbol Signalord Information och åtgärder

Tangit ABS
speciallim Fara

Innehåller:

• butanon (CAS-nr 78-93-3)
• n-butylacetat (CAS-nr 123-86-4)
Faroangivelser:

• H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga.
• H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
• H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
• EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller

hudsprickor.
Skyddsangivelser:

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öpp-

na lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
• P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
• P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade ut-

rymmen.
• P280 - Använd ögonskydd.
• 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.

Avfallshanteringsanvisningar:

• P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala
myndighetsföreskrifter.

Europeiskt avfallsnyckelnummer (EAK): 080409

Micropur Forte
MF flytande
(vattenkonserve-
ringsmedel för
Geberit hygienfil-
ter)

-

Innehåller:

• natriumhypokloritlösning (CAS-nr 7681-52-9)
• silver (CAS-nr 7440-22-4)
• natriumnitrat < 0,1 % (CAS-nr 7631-99-4)
Faroangivelse:

• H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med lång-
tidseffekter.

Skyddsangivelser:

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• P273 - Undvik utsläpp till miljön.
• P391 - Samla upp spill.
Avfallshanteringsanvisningar:

• P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala
myndighetsföreskrifter.
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Farligt ämne Farosymbol Signalord Information och åtgärder

Geberit
AquaClean
avkalkningsmedel

Observera

Innehåller:

• fosforsyra (CAS-nr 7664-38-2)
• saltsyra (CAS-nr 7647-01-0)
Faroangivelser:

• H315 - Irriterar huden.
• H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd.
• P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket

tvål och vatten.
• 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.

• P332 + P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
• P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök lä-

karhjälp.
Avfallshanteringsanvisningar:
Behållare som tömts på rester och rengjorts kan lämnas in
på återvinningscentraler.

WC-tablett DropIn
blue Observera

Innehåller:

• bensensulfonsyra, C10-13-alkylderivat, natriumsalter
(CAS-nr 68411-30-3)

• kokosmonoetanolamid (CAS-nr 90622-77-8)
• tallolja 99 ≤ 2,5 %
Faroangivelser:

• H315 - Irriterar huden.
• H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
• H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organis-

mer.
Skyddsangivelser:

• P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du
måste söka läkarvård.

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• P280 - Använd skyddshandskar/ögonskydd.
• 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.

• P314 - Sök läkarhjälp vid obehag.
Avfallshanteringsanvisningar:
Mindre mängder kan spädas ut med rikligt med vatten och
spolas bort. Större mängder ska avfallshanteras enligt lokala
myndighetsföreskrifter.
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Farligt ämne Farosymbol Signalord Information och åtgärder

Luktborttagare för
Geberit urinaler Observera

Innehåller:

• bensylsalicylat (CAS-nr 118-58-1)
• linalylacetat; 1-(2,6,6-trimetyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-

buten-1-on (CAS-nr 115-95-7)
• Reaktionsblandning av 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahyd-

ro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on och 1-
(1,2,3,4,6,7,8,8a oktahydro- 2,3,8,8-tetrametyl-2-
naftyl)etan-1-on och 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a oktahydro- 2,3,8,8-
tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on
(CAS-nr 54464-57-2)

• tetrametyl-4-metylenheptan-2-on
(CAS-nr 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahydro-6-metoxi-3,6,8,8-tetra-
metyl-1H-3a,7-metanoazulen
(CAS-nr 19870-74-7)

• alfa-Metyl-1,3-bensodioxol-5-propionaldehyd
(CAS-nr 1205-17-0)

Faroangivelser:

• H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
• H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organis-

mer.
Skyddsangivelser:

• P261 - Undvik att inandas ångor/sprej.
• P273 - Undvik utsläpp till miljön.
• P280 - Använd skyddshandskar.
• P302 + P352 - Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten.
• P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Avfallshanteringsanvisningar:

• P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala
myndighetsföreskrifter.

Kolo SmartFresh-
stav Observera

Innehåller:

• 15–30 % anjoniska tensider
• < 5 % amfotera tensider
• Doftämnen
Faroangivelser:

• H315 - Irriterar huden.
• H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser:

• P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du
måste söka läkarvård.

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• P280 - Använd skyddshandskar.
• 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.

• P332 + P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
• P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök lä-

karhjälp.
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Farligt ämne Farosymbol Signalord Information och åtgärder

Geberit Duo-
Fresh-stav Observera

Innehåller:

• 15–30 % anjoniska tensider
• 5–15 % icke-joniska tensider
• Doftämnen; GERANIOL; LINALOOL
Faroangivelser:

• H303 - Kan vara skadligt vid förtäring.*
• H315 - Irriterar huden.
• H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
• H401 - Giftigt för vattenlevande organismer.*
• H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organis-

mer.
Skyddsangivelser:

• P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du
måste söka läkarvård.

• P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
• P273 - Undvik utsläpp till miljön.
• P280 - Använd skyddshandskar.
• P302 + P352 - Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten.
• 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.

• P362 + P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan
de används igen.*

Avfallshanteringsanvisningar:

• P501 - Innehållet/behållaren avfallshanteras enligt lokala
myndighetsföreskrifter.

Fraser som är märkta med * gäller endast för länder utanför
EU; t.ex. Ryssland, Serbien, Bosnien och Hercegovina.

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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