
Säkerhetsdatablad
Alboga 01-04-2022 Version 1

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget/företaget 
1.1. Produktidentifierare
Produktnamn: Godnattpuss Sovrumsfärg (utan kulör) Rimfrost

PR-nummer: 4027666 
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Rekommenderad användning: Använd i ytbeläggningar - Konsumentanvändning: Applicera denna produkt enbart 
enligt etikettens specifikationer.

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

1.4. Giftinformationscentralen: 08 33 12 31 / Nödnummer 112

Storegarden AB /Godnattpuss
Örum Storegården 1
52496 LJUNG
Sverige
Telefon: +46 513 60052
sarah@store.garden.com

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
CLP-klassificering: 

De viktigaste biverkningarna:

2.2. Märkningsuppgifter

Signalord: 
H-fraser:

2.3. Andra faror

Eye Dam. 1 H318 
Skin Irrit. 2; H315 
STOT SE 3 H335 
Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar hudirritation.

Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Orsakar hudirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Indeholder calciumdihydroxid. 
00-4

Andra faror Produkten är irriterande för huden och kan orsaka 
allvarliga problem ögonskador. Inte PBT och vPvB.



AVSNITT 3: Sammansättning / information om ingredienser 
3.2. Blandningar
Ämne CAS-Nr. EG-Nr. REACH Nr. Vikt

procent 
Klassificering 

1305-62-0 215-137-3 01-2119475151-
45-xxxx

45 - 55 % Eye Dam. 1; H318 
Skin Irrit 2; H315 
STOT SE 3; H335 

7732-18-5 231-791-2

1317-65-3 215-279-6

14807-96-6 238-877-9

9004-62-0- 618-387-5

Calciumdihydroxid 

Vatten

Calciumcarbonat 

Talkum 

Hydroxyethylcellulose 

Grafen fibre 7782-42-5 231-955-3

- 15 - 25 % inte klassificerad
- 5 - 15 % inte klassificerad

- 5 - 10 % inte klassificerad

- < 0,5 % inte klassificerad

- < 0,1 % inte klassificerad

Se punkt 16 för formulering av H-fraser

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning:

Förtäring:

Hudkontakt:

Kontakt med ögonen:

Hitta frisk luft, skölj munnen med vatten och skölj näsan noga. Sök 
läkarvård om besvären fortsätter.
Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkarvård 
om besvären fortsätter.
Ta av förorenade kläder. Tvätta huden med vatten. Sök läkarvård om 
besvären fortsätter.
Skölj ögonen väl, ta bort eventuella kontaktlinser och skölj omedelbart 
med vatten (helst från ögonsköljning) och sök omedelbart läkare. 
Fortsätt skölja tills läkaren tar över behandlingen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
  Orsakar allvarliga ögonskador. Orsakar hudirritation.

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

Symtomatisk behandling. Vid kontakt med läkare, ta med 
säkerhetsdatablad eller etikett

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel Produkten är inte brandfarlig. Släckmedel väljs efter de 

omgivande förhållandena.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brand-
bekämpningspersonal

Ingen speciella. Undvik inandning av ångor och rök - sök frisk luft.

Behållare bör avlägsnas från det brandfarliga området om detta 
kan ske utan fara. Undvik inandning av ångor och rök - sök frisk 
luft. Bär självförsörjande andningsskydd och skyddsdräkt om 
personlig kontakt är sannolik.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer



Undvik direktkontakt med produkten. Använd handskar 
och skyddsglasögon vid saneringsarbete.

6.2. Miljöskyddsåtgärder Undvik att släppa ut stora mängder spill och skräp i avloppet. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Spill samlas upp med absorberande material som sand, jord 
eller vermikulit. Torka upp små spill med en fuktig trasa. 
Insamlat avfall läggs i lämplig behållare och omhändertas som 
farligt avfall.

6.4. Hänvisning till andra
avsnitt 13 för information om avfallshantering. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1.Skyddsåtgärder för säker hantering 
Undvik kontakt med hud och ögon. Det ska finnas tillgång till 
rinnande vatten och ögonskölj. Tvätta händerna före raster, 
toalettbesök och efter arbetet.

7.2.  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

7.3. Specifik slutanvändning 

Förvaras säkert, utom räckhåll för barn och inte tillsammans med 
mat, foder, läkemedel och liknande.

Se punkt 1.2 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Calciumhydroxid 5 mg/m3 E (E = EG-gränsvärde) 
8.1. Kontrollparametrar 
Hygieniska gränsvärden: 
DNEL Arbejdstagere 

Konsumenter 

Kemisk 
beteckning 

Exponeringsväg Akuta 
systemiska 
effekter 

Långsiktiga 
systemiska 
effekter 

Calcium 
dihydroxid 

Oralt Behövs ej Behövs ej 

Inandning Ingen fara 
identifierad 

Ingen fara 
identifierad  

Hud 

Akuta lokala 
effekter

Behövs ej

4 mg/m3 
Andningsbart 
damm

Ingen förväntad 
exponering

Ingen fara 
identifierad 

Långsiktiga lokala 
effekter

Behövs ej

1 mg/m3 
Andningsbart damm 

Ingen förväntad 
exponering

Ingen fara 
identifierad  

Kemisk 
beteckning 

Exponeringsväg Akuta lokala 
effekter

Akuta 
systemiska 
effekter 

Långsiktiga 
lokala 
effekter 

Langsigtede 
systemiske 
effekter 

Calcium 
dihydroxid 

Oralt Ingen 
förväntad 
exponering

Ingen 
förväntad 
exponering

Ingen 
förväntad 
exponering

Ingen 
förväntad 
exponering 



PNEC 

8.2. Begränsning av exponeringen
Lämpliga åtgärder för exponeringskontroll:

Använd skyddsutrustning enligt nedan. Se även punkt 7.1.
Ögon och ansikte: Använd skyddsglasögon. Ögonskydd måste uppfylla EN 166.
Hud: Använd skyddshandskar i plast eller gummi Handskar måste 

uppfylla EN 374.
Andningsskydd: Använd andningsskydd med P2-filter vid otillräcklig ventilation.

 Andningsskydd måste uppfylla en av följande standarder:
EN 136/140/145. 

 Åtgärder för att begränsa exponeringen för miljön:
Det måste säkerställas att lokala regler för utsläpp efterlevs. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

tjock vätska
Beroende på tillsatt tonerpasta
Ingen 
Ingen data 
Mycket alkaliskt
Ingen data 

Fysikaliskt tillstånd:
Färg:
Lukt:
Lukttröskel:
pH: 
Smältpunkt/fryspunkt:
Kokpunkt:
Flampunkt:
Avdunstningshastighet:
Brandfarlighet (fast form, gas):
Övre/undre brännbarhetsgräns:
Övre/undre explosionsgräns:
Ångtryck:
Ångdensitet: 
Relativ densitet:

> 200 ⁰C
ej brandfarlig 
Ej flyktigt
ej brandfarlig 
ej brandfarlig 
ej relevant
Ingen data
Ingen data
1,35 g/cm3 v.20 ⁰C

Inandning Ingen fare 
identificeret 

Ingen fara
identifierad 

Hud 

4 mg/m3 
Andningsbart damm

Ingen förväntad 
exponering

Ingen 
förväntad 
exponering

1 mg/m3 
Andningsbart 
damm

Ingen förväntad 
exponering

Ingen fara
identifierad 

Miljöskyddsområde
Kemisk 
beteckning

Färskt-
vatten

Färskt
vatten
sediment 

Havsvatten Havs
sediment 

Närings-
kedja

Mikro-
organis-
mer i 
renings- 
verk

Jord Luft 

Calcium 
dihydroxid 

0,49 mg/l Ingen data 
tillgänglig

0,32 
mg/l 

Ingen 
data 
tillgänglig

Bioacku
mulerar
inte

3 mg/l 1.080 
mg/kg 
jord torr
vikt

Ingen 
fara
identifierad



Löslighet:
Löslighet i vatten:
Fördelningskoefficient: n-oktanol/
vatten: 
Självantändningstemperatur: 
Sönderfallstemperatur: 
Viskositet:
Explosiva egenskaper: 
Oxiderande egenskaper:

9.2 Annan information:

Lättlöslig i vatten
ej relevant
ej brandfarlig 

Ingen data 
Ingen data 
ej relevant
Ingen data 
Icke-flyktiga ingredienser 55 % 
VOC-innehåll 0 %

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5 Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inte reaktiv vid normal användning.

Produkten är stabil vid normal användning.

Reaktion med syror och oxiderande ämnen.

Undvik exponering för direkt solljus.

Ingen speciell.

Okänt

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut förgiftning

Frätande / irriterande på huden

Allvarlig ögonskada / ögonirritation

Calciumdihydroxid 
Oral LD50 råtta > 2000 mg/kg bw (body weight) (OECD 425)
Förtäring kan orsaka obehag.
Dermal LD50 kanin> 2500 mg/kg bw (OECD 402)  
Inandning: Testdata ej tillgängliga.
Calciumdihydroxid irriterer huden kan orsaka rodnad.
(OECD 404, in vivo, kanin). 
Calciumdihydroxid Kan fkall kyla djupa brännskador, smärta, 
tårar och kramper i ögonlocken. Risk för allvarliga ögonskador 
med synförlust. (studier av ögonirritation in vivo kanin).

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: 

Mutagenitet i könsceller:

Cancerframkallande egenskaper:

Reproduktionstoxicitet:

Enkel STOT-exponering:

Upprepade STOT-exponeringar:

Aspirationsrisk:

Andra toxikologiska effekter:

Produkten är inte föremål för klassificering. Testdata inte tillgängliga.

Produkten är inte föremål för klassificering. Testdata inte tillgängliga.

Produkten är inte föremål för klassificering. Testdata inte tillgängliga.

Produkten är inte föremål för klassificering. Testdata inte tillgängliga.

Produkten är inte föremål för klassificering. Testdata inte tillgängliga.

Produkten är inte föremål för klassificering. Testdata inte tillgängliga.

Ingen känd.



AVSNITT 12: Ekologisk information
2.1 Toxicitet

2.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3. Bioackumuleringsförmåga

12.4. Rörlighet i jord

Akut toxicitet: Calciumdihydroxid:1305-62-0:
Fisk: Clarias gariepinus: 96hLC50 = 33,9 mg/l 
Kräftdjur: Daphnia magna: 48hEC50 = 1062 mg/l
NOEC (14d) fällar ryggradslösa djur: 32mg/l
Alger: Selenastrum capricornutum: 72hEC50 = 2900 mg/l 
Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Är blandbar med vatten. Kan spridas i vattenmiljön.

Produkten är inte bioackumulerande.

Produkten förväntas ha låg rörlighet i jord och sediment.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inte PBT och vPvB.

12.6. Andre negative virkninger Ingen känd 

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Avfall samlas in i slutna och förseglade kärl som omhändertas 

via det kommunala avfallssystemet för farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation Produkten är inte klassificerad som farlig för transport (ADR 
(Väg), RID (Järnväg), IMDG / GGVSea (Sjöfart)).

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen. 

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Version och datum:

Ändringar:

Referenser:

Förklaring av förkortningar:

H-fraser:

Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad:
Ansvarig för säkerhetsdatablad
Utarbetat av: 

Version 1 förberedd 1:e april 2022

-

Säkerhetsdatabladet har upprättats i enlighet med 
kommissionens förordning (EU) 2015/830

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 

H315 Orsakar hudirritation
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Leverantörernas säkerhetsdatablad
Storegården AB
Sarah James Larsson

Uppgifterna i detta datablad är baserade på resultat från laboratorietester och praktisk erfarenhet. 
Eftersom produkten kan komma att användas under förutsättningar som ligger utanför vår kontroll, kan vi 
endast garantera de egenskaper som finns angivna i detta datablad. Vi förbehåller oss även rätten att 
kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan 
förekomma för attuppfylla speciella lokala krav och bestämmelser har följts.



Det är alltid användarens ansvar att följa de krav som ställs i nationell lagstiftning. Informationen i detta 
säkerhetsdatablad ska tolkas som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten. Information är ingen 
garanti för produktens egenskaper.




