
Bilaga 2. Sammanfattning av biocidproduktens egenskaper, 
innehåll 

SV 

Sammanfattning av biocidproduktens egenskaper (SPC) 

Produktnamn 

Godkännandenummer: 

Referensnummer för post i registret för biocidprodukter  
  

Produktnamn 

Här anges endast ett namn även 
om produkten har flera 
parallella handelsnamn. 



1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

1.1. Produktens handelsnamn 

Handelsnamn  

1.2. Innehavare av produktgodkännande 

Namn och adress för innehavaren av 
produktgodkännandet 

Namn  
Adress  

Godkännandenummer  
Referensnummer för post i 
registret för biocidprodukter  

R4BP3_FAMILY_ASSET_NUMBER 

Datum för godkännande  
Utgångsdatum för 
godkännande 
 

 

1.3. Tillverkare av biocidprodukten 

Tillverkarens namn  
Tillverkarens adress  
Tillverkningsställe(n)  

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet 

Verksamt ämne  
Tillverkarens namn  
Tillverkarens adress  
Tillverkningsställe(n)  

2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING 

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten 

Trivialnamn IUPAC-namn Funktion CAS-nummer EG-nummer Innehåll (%) 

  Verksamt ämne    
  Icke verksamt 

ämne 
   

2.2. Typ av formulering 

Produktens handelsnamn 

Här anges produktens alla handelsnamn. På 
pärmbladet till produktsammanfattningen 
anges endast ett namn, men i ECHA:s register 
kan sökning göras på vilket som helst av 
produktens handelsnamn. 

Funktion  

Utöver det verksamma ämnet anges här 
ämnen som inger betänkligheter. 



3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER 

Faroangivelse  
Skyddsangivelse  

4. GODKÄND ANVÄNDNING 

4.1. Bruksanvisning  

Tabell 1. Användning # 1 – Användningens namn 

Produkttyp  
En exakt beskrivning av den 
godkända användningen, om 
det är relevant  

 

Målorganism(er) (inklusive 
utvecklingsstadium) 

 

Användningsområde  
Appliceringsmetod  
Appliceringshastighet och 
frekvens 

 

Användarkategori(er)  
Förpackningsstorlekar och 
förpackningsmaterial 

 

 
  

Faro- och skyddsangivelser 

Här anges produktens märkningar 
enligt CLP-förordningen. 

Godkänd användning 

Här anges all godkänd användning av produkten, som kan vara en eller flera. Användningen 
kan höra till samma eller olika produkttyper, till exempel kan samma desinfektionsmedel 
användas för desinficering av ytor inom industrin (PT2) och djurskydd (PT3). 

Bruksanvisning  

Användningen beskrivs i tabellen nedan. Om det finns fler än en användning beskrivs varje 
användning separat i en egen tabell och för varje användning ges separat 
användningsspecifika bruksanvisningar och riskhanteringsåtgärder osv., om de inte är 
samma, varvid bruksanvisningarna som är gemensamma för alla produkter kan anges i 
punkten ”Allmänna villkor för andvändning”. 



4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning 

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder 

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta 
skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön 

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för 
denna användning 

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid 
normala lagringsförhållanden 

5. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING 

5.1. Bruksanvisning 

5.2. Riskbegränsande åtgärder 

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för 
första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön 

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning 

  

Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning Denna 
information kan även anges i P-angivelsen som gäller avfallshantering enligt CLP-
förordningen (P501 Förstör innehållet/förpackningen enligt 
lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser (preciseras), t.ex. Förstör 
innehållet som farligt avfall och den tomma förpackningen som blandavfall.) 

Allmänna villkor för användning  

De bruksanvisningar, riskbegränsande åtgärder och andra 
bruksanvisningar som ges i detta avsnitt gäller vid all tillåten 
användning. Om användningsspecifika bruksanvisningar 
redan har getts för produkten används detta avsnitt inte 
nödvändigtvis. 

Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning 

Denna information kan även anges i P-angivelsen som gäller avfallshantering enligt CLP-
förordningen (P501 Förstör innehållet/förpackningen enligt 
lokala/regionala/nationella/internationellabestämmelser (preciseras), t.ex. Förstör 
innehållet som farligt avfall och den tomma förpackningen som blandavfall.) 



5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ÖVRIG INFORMATION 

Övrig information 

I detta avsnitt anges tillståndsnumren för nationellt godkända 
produkter och deras eventuella ytterligare namn. 

Lagringsförhållanden och hållbarhetstid 

Här beskrivs huruvida biocidproduktens lagringstemperatur 
(t.ex. förvaras i under 30 °C eller frysning förhindras) eller -
omständigheter (förvaras skyddad från ljus) begränsas. När 
hållbarhetstiden (t.ex. 24 månader) gått ut får produkten inte 
användas. 
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