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1.1 Produktbeteckning 
 

Handelsnamn: 

 
 
 

Varunummer: 

Grunt! Boat cleaner. 
 

Produkten är en koncentrerad tensidblandning innehållande anjoniska / 
nonjoniska tensider ämnen och fosforsyra. 

 
- 

 

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

 
Användningar: Rengöringsmedel. 

 

Användningar som det avråds från: 

- 
 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

 
Leverantör: Yellow Dolphin Ltd. 

Pantiles 
Marino Avenue East 
Killiney 
Dublin 
Irland 
Tel: +353 86 2661103 

 
Kontaktperson / E-mail: mary.kearney@boatbuddy.net 

 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 

I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnr. 112. 
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 010-456 6700. 
http://www.giftinformationscentralen.se 

 

 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen CLP 1272/2008. 
Met. Corr. 1; H290, Skin Corr. 1A; H314. 

 
2.2 Märkningsuppgifter CLP 1272/2008. 

 
Farosymbol: 

 

 

Signalord: 
Fara 

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH 

BOLAGET/FÖRETAGET 

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 

mailto:mary.kearney@boatbuddy.net
http://www.giftinformationscentralen.se/
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Innehåller: Fosforsyra >50 %. 
 

H-fraser: 
H290 Kan vara korrosivt för metaller. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

 

P-fraser: 

Allmänna: 
- 

 
Förebyggande: 
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

 
Åtgärder: 
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/duscha. 
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. 

 
Förvaring: 
- 

 
Avfall: 
- 

 
Annan märkning: 

- 
 

2.3 Andra faror 

- 
 

 

3.2 Blandningar 
 

 
CAS/EG-nr. 

 
REACH-nr. 

 
Namn 

 
Innehål % 

 
Klassificering 

 

160901-19-9 / 
- 

 

- 
 

Alkoholer, C12-13, grenade och 
linjära 

 

<5 
 

Eye Dam. 1; H318. 

 

- / 
931-513-6 

 

- 
 

1-propanaminium, 3-amino-n- 
(karboximetyl)-n,n-dimetyl-, n- 
(c12-18 akyl) derivat, 
hydroxider, salt 

 

<5 
 

Eye Dam. 1; H318. 

 

7664-38-2/ 
- 

 

- 
 

Fosforsyra 
 

<50 
 

Skin Corr. 1B; H314. 

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 



Säkerhetsdatablad 
Grunt! Boat cleaner 
Version 1.0 
Utfärdandedatum: 29-01-2018 

3/9 

 

 

 

3.3 Annan information: 

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om 
de är tillgängliga. 

 

 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

Generellt: Vid minsta tvekan eller om symptom kvarstår, sök läkare. 

 
Vid indandning: Flytta den skadade från uttsat läge om det går utan att utsätta sig själv för 

risker. Om inte vid medvetandet, kolla andningen och påbörja hjärt- och 
lungräddning vid behov. Om inte vid medvetandet och andningen är igång, 
lägg i återhämtningspositionen. Om vid medvetandet se till att den 
skadade ligger eller sitter ner. Om andningen blir bubblande ge den 
skadade syre om det finns tillgängligt. För till sjukhus så snart som möjligt. 

 
Vid hudkontakt: Avlägsna alla kontaminerade kläder och skor omedelbart om inte fast vid 

huden. Skölj den utsatta huden med rinnande vatten i 10 minuter eller mer 
om ämnet är kvar på huden. För till sjukhus om det finns brännsår eller 
andra förgiftningssymptom. 

 
Vid kontakt med ögonen: Skölj ögat med rinnande vatten i 15 minuter. För till sjukhus för utredning 

utfört av specialistläkare. 

 
Vid förtäring: Tvinga inte kräkningar. Om vid medvetande, ge en halv liter vatten att 

dricka omedelbart. Om inte vid medvetandet, kolla andningen och påbörja 
hjärt- och lungräddning vid behov. Om inte vid medvetandet och 
andningen är igång, lägg i återhämtningspositionen. För till sjukhus så 
snart som möjligt. 

 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Hudkontakt: Irritation eller smärta kan ske vid kontaktområdet. Det kan 
finnas rodnad eller vithet på huden nära det utsatta området. Blåsor kan 
bildas. Svåra brännsår kan förekomma. 

 

Ögonkontakt: Irritation eller smärta kan förkomma. Ögonen kan vattna 
extremt. Hornhinnan kan bli bränd. 

 

Förtäring: Ömhet eller rodnad kan förekomma i munnen och halsen. Det 
kan vara svårt att svälja. Brännsår kan visa sig runt munnen. Illamående 
och magsmärta kan förekomma. Kräkningar kan förekomma. Blod kan 
komma att kräkas upp. 

 
Inhalation: Det kan kännas svårt att andas eller trångt i bröstet. Utsatthet 
kan leda till hosta eller flåsningar. Lungorna kan bli trånga och ge extrem 
andfådhet. Den utsatta kan bli medvetslös. 

 
Senare / omedelbara effekter: Omedelbara effekter kan förväntas efter 
kortvarig utsatthet. 

 
Indikation om omedelbar medicinsk behandling eller 
specialbehandling behövs. 

 

Omedelbar / specialbehandling: Ögontvättutrustning borde finnas 

tillgänglig vid platsen. 

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Ögondusch och nöddusch bör finnas på arbetsplatsen. Avlägsna 
förorenade kläder, tvätta med mycket tvål och vatten. 
Behandla symptomatiskt. 

 

 

5.1 Släckmedel  

Lämpliga släckmedel: Använd släckningsmedel beroende på omgivningen. Skum, CO2 eller 
pulver. 

 

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: 
Vatten. 

 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Icke brännbar. Exoterm reaktion med vatten. Kontakt med vissa metaller, 
t.ex.: aluminium, zink kan producera brandfarlig vätgas. Kontakt med vissa 
organiska kemikalier kan orsaka våldsamma eller explosiva reaktioner. 

 
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. 

 

 

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

 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp till mark och vatten. Förhindra utsläpp i avlopp. Samla upp 
förorenat tvättvatten och kassera det. Kontakta de lokala 
miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna. 

 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. 
Små utsläpp: Neutralisera om möjligt. Tvätta spillområdet med vatten. 
Stort spill: Suga upp spill med sand, jord eller lämpligt adsorbent material. 
Avlägsna och kassera rester. Tvätta spillområdet med vatten. Vattentvätt 
för avlopp av stora mängder kaustik soda bör endast genomföras med 
tillstånd från miljöbyrån eller annat lämpligt tillsynsorgan. 
Förorenad adsorbent material måste avlägsnas i förseglade plastfodrade 
trummor och bortskaffas via en auktoriserad avfallsleverantör. 

 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt: 

Se avsnitt 8 och 13 för närmare information. 
 

 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik kontakt 
med huden och ögonen. Håll borta från syror och klorerade kolväten. 
Försiktighet bör vidtas vid utspädning av lösningar. Spraya inte med 
produkten. Undvik att bilda aerosoler eller dimma. 

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 
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7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
För små mängder - förvara behållaren tätt tillsluten. 

 
7.3 Specifik slutanvändning: Ingen övrig information om specifik slutanvändning (se avsnitt 1.2). 

 

8.1 Kontrollparametrar 
Nationella gränsevärden: 

 
 
CAS: 

 
Namn 

 
Nivägränsvärden 

 
Takgränsvärde 

 
Korttidsvärde 

 
Anm. 

 

 

7664-38-2 
 

Fosforsyra 
 

1 mg/m³ 
 

- 
 

2 mg/m³ 
 

- 
 

AFS 2015 

 

DNEL / PNEC 

- 
 

8.2 Begränsning av exponeringen 
 

Tekniska åtgärder: Sörj för god ventilation vid arbetsplatsen. Undvik att överskrida 
gränsvärdet. 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 och nöddusch bör finnas på arbetsplatsen. Undvik 
kontakt med huden och ögonen. 

 

Personligt skyddsutrustning:  
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig 
skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete 
med leverantören av personlig skyddsutrustning. 

 

Andningsskydd: Om ventilationen på arbetsplatsen ej är tillräcklig, skall halvmask med filter 
P2. 

 
Handskydd: Använd kemikalieresistenta handskar. Ogenomträngbara skyddshandskar 

som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas. 
Använd lämpliga handskar som uppfyller standarden EN374. 
Möjlighet: Nitril/PVC/Neopren >480 minuter. 

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

 
Hudskydd: Använd lämpliga skyddskläder. 

 

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

 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

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

Utseende: 
Vätska 

Färg: 
Klar till gul 

Lukt: 
- 

PH-värde: 
1,0 

Viskositet: 
- 

Flampunkt: 

- 

Kokpunkt: 

- 

Ångtryck 20°C: 

- 

Relativ densitet: 

1,26 g/cm³ 

Fryspunkt: 

- 

Löslighet i vatten: 
Löslig 

Molekylvikt: 
- 

Formel: 
- 

  

 

9.2 Annan information: 
Se tekniska manualen. 

 

 

10.1 Reaktivitet: Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden. 

 
10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden. 

 

10.3 Risken för farliga reaktioner: 
Farliga reaktioner uppstår inte under normala transport- eller 
lagringsförhållanden. 
Nedbrytning kan uppstå vid exponering för tillstånd eller material som 
anges nedan. 

 
10.4 Förhållanden som ska undvikas: 

Fuktig luft. 
 

10.5 Oförenliga material: Fint metallpulver. 
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: 

Vid förbränning avger giftiga rök av koldioxid/kolmonoxid. 
 

 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 

Akut toxicitet: Inte klassificerad. 

 

Frätande och irriterande effekter på hud: 

Orsakar allvarliga frätskador på hud. Kan orsaka svåra brännsår med 
permanenta hudskador som är svårläkta. Upprepad eller längre utsatthet 
med utspädda lösningar kan orsaka dermatit. 

 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: 

Orsakar allvarliga frätskador på ögon. Kan orsaka svåra skador och sår på 
hornhinnan och permanenta synskador. 

 

Luftvägs- eller hudsensibilisering: 

Inte klassificerad. 
 

Mutagenitet i könsceller: Inte klassificerad. 

 
Cancerogenitet: Inte klassificerad. 

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 
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Reproduktionstoxicitet: Inte klassificerad. 
 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: 
Inte klassificerad. 

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering: 

Inte klassificerad. 

 
Fara vid aspiration: Inte klassificerad. 

 
Annan information: Indandning: Dimman är högst irriterande i luftvägarna. Effekten kan 

variera från irritation i näsmembranerna till svår lungirritation. 
 

 

12.1 Toxicitet: Ingen data finns tillgänglig. Koncentrationer över 20 ppm, speciellt i 
färskvatten, eller vid ett pH lika med eller under 4.0 kan vara dödliga för 
fiskar och andra akvatiska organismer. Kan skada undervattensväxter. 
Kan orsaka växtlighetskador. 

 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet: 

Väldigt löslig i vatten och har lågt ångtryck. Hittas främst i akvatisk miljö. 
Bryts ner vid reaktioner med naturligt förekommande koldioxid i luften. 

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga: 

Ingen potential är känd. 

 
12.4 Rörligheten i jord: Blir mer rörlig i jord när den är utspädd. 

 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: 

Uppfyller inte kraven för PBT-och vPvB-ämnen. 
 

12.6 Andra skadliga effekter: Inga kända. 
 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: 

Undvik utsläpp till mark och vatten. 
Destrueras enligt lokala och nationella bestämmelser. Produktens 
användning avgör slutgiltlig avfallskod. 
Möjlighet: 

 
EWC-kod: 06 01 04 

 
Förorenad förpackning: Väl tömda burkar skall förstöras enligt lokala bestämmelser. 

 

 
Omfattas av den internationella regleringen av transport av farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID) och därför 
krävs klassificering. 

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 
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ADR/RID 
 

IMDG/IMO 

 

14.1 UN-nummer 
 

1805 
 

1805 

 
14.2 Officiell transportbenämning 

 

FOSFORSYRALÖSNING 
 

PHOSPHORIC ACID, SOLUTION 

 

14.3 Faroklass för transport 
 

8 
 

8 

 

14.4 Förpackningsgrupp 
 

III 
 

III 

 

14.5 Miljöfaror 
EmS: 

 

Nej 
F-A, S-B 

 

No 
F-A, S-B 

 

Annan information 
 

LQ: 5 L. 
Tunnel: E 

 

LQ: 5 L. 
Tunnel: E 

 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: 

- 
 

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

- 
 

 

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 2015), med ändringar (senast AFS 2007:10). 
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). Miljödepartementet Avfallsförordning (2001:1063), med ändringar (senast 2007:381). 

 
Användningsrestriktioner: Produkten får ej användas yrkesmässigt av unga under 18 år. 

 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: 
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts. 

 

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 
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Fullständig text på H-fraser som finns under punkt 3: 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

 
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 

 

http://www.säkerhetsdatablad.se/

