
Produktnamn Leverantör Plats CAS-nr. Årlig förbrukning Revisionsdatu
m

Faroangivelser Klassificering Märkning
Innehållande ämnen i 
kemikalieinspektionen

s priodatabas

Riskminskningsämne(R
) Utfasningsämne(U)

106-97-8 U

64742-54-7 U

601 EU Kedjeolja (Bulk)
A.W. 

CHESTERTON 
COMPANY

Oljerum 2016-02-22
H304 Kan vara dödligt vid förtäring 

om det kommer ner i luftvägarna.
Asp. tox. 1; H304 GHS08 64742-52-5 U

ALLO Skärspray
ALLO 

Naturprodukter 
AB

Oljerum 2016-04-29
H222 Extremt brandfarlig aerosol. 
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas 

vid uppvärmning
Aerosol 1; H222,H229; GHS02, GHS07 106-97-8 U

APELSINOLJA ULTRAMAX – Spädning 1:10
P & P Technology 

AB
Oljerum 25 L 2019-03-08 Ej tillämpligt

64741-70-4 U

68527-27-5 U

ASSA LÅSSPRAY Assa AB Bil MZY 148 2017-06-28

H223 Brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas 

vid uppvärmning.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter 

på vattenlevande organismer.

Aerosol 2; H223
Aerosol 2; H229

Aquatic Chronic 4; H413
GHS02

AVFETTNING CLASSIC Agro Oil Oljerum 2015-01-29

H304 Kan vara dödligt vid förtäring 
om det kommer ner i luftvägarna.
EUH 066 Upprepad kontakt kan ge 

torr hud eller hudsprickor.

EUH 066
Asp. Tox. 1; H304

GHS08

Bränd kalk SMA Mineral AB Processkemikalier 1305-78-8 2015-01-01

H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H335: Kan orsaka irritation i 
luftvägarna.

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
STOT SE3; H335

GHS05, GHS07

CARGO 1000 Cargo Oil AB Oljerum 6 x 420 ml 2018-01-12 74869-22-0 U

CARGO 1000 X Cargo Oil AB Oljerum 2 x 30 kg 2018-01-12 74869-22-0 U

106-97-8 U

64742-49-0 U

74869-22-0 U

106-97-8  U

COREX HV 46

MOTOREX 
NORDIC AB / 
MOTOREX AG 
LANGENTHAL

Oljerum 1 x 5 l 2017-11-28 Utgår

EcoPar Paraffinolja EcoPar AB
Hammargårds 

Reningsverk
2018-02-16

Kemikalieförteckning Hammargårds reningsverk

CHAIN LUBE (Aerosol) GHS02Aerosol 1; H222,H229
H222 Extremt brandfarlig aerosol. 
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas 

vid uppvärmning

Lantmännen 
Aspen AB

Oljerum 1 x 2 l 2016-10-06Aspen 4

CBC (Aerosol)

H224 Extremt brandfarlig vätska och 
ånga. H304 Kan vara dödligt vid 
förtäring om det kommer ner i 

luftvägarna. H315 Irriterar huden. 
H336 Kan göra att man blir dåsig 

eller omtöcknad. H413 Kan ge 
skadliga långtidseffekter på 
vattenlevande organismer.

Flam. Liq. 1
Asp. tox 1

Skin Irrit. 2
STOT SE3

Aquatic Chronic 4
H224
H304
H315
H336
H413

GHS02, GHS07, GHS08

Cargo Oil AB Oljerum 2 x 500 ml 2018-01-12

H222 Extremt brandfarlig aerosol. 
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas 

vid uppvärmning H315 Irriterar 
huden. H319 Orsakar allvarlig 

ögonirritation. H411 Giftigt för 
vattenlevande organismer med 

långtidseffekter.

Cargo Oil AB Oljerum4-FLOW (Aerosol) 2019-02-21
H222 Extremt brandfarlig aerosol. 
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas 

vid uppvärmning
Aerosol 1; H222,H229 GHS02

Aerosol 1; H223,H229
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

Aquatic Chronic 1; H411

GHS02, GHS07, GHS09

Cargo Oil AB Oljerum 3 x 400 ml 2018-01-12



Kommentar Innehållande ämnen i 
Chemsecs SIN list

Innehållande ämnen i 
vattendirektivet Produkt till avlopp Hygieniskt gränsvärde Hälsorisk Brandrisk Miljörisk Metod

Egenskap
er som 
kräver 

personre
gister

Artikelnr.

Innehåller <0,1% 1,3 butadien 1 1 1 Riskbedömning 3260, 3260-150

Ämnet behöver inte klassificeras som 
cancerframkallande eller mutagent om 

det kan påvisas att det innehåller mindre 
än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346.

Ämnet behöver inte klassificeras som 
cancerframkallande eller mutagent om 

det kan påvisas att det innehåller mindre 
än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346.

Nej Nej Nej 1 1 1 Riskbedömning

Har varit i kontakt med leverantör, butan 
innehåller inte 1,3 butadien Nej Nej Nej 1 1 1 Riskbedömning

128-37-0 Nej Ja, ämne på SIN list: 0,025 kg 
per år

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 77-10590, 77-10587, 77-10585

Naftan innehåller minidre än 0,1 WP 
bensen. Ämnet behöver ej klassificeras 

som cancseframkallande.
64741-70-4 2 4 2 Riskbedömning

Naftan innehåller minidre än 0,1 WP 
bensen. Ämnet behöver ej klassificeras 

som cancseframkallande.
68527-27-5 

Nej 1 1 1 Riskbedömning 31286, 807718100000

Nej 1 1 1 Riskbedömning Tidigare artikelnr: 7602XX

Nej 1 1 1 Riskbedömning

Ämnet behöver inte klassificeras som 
cancerframkallande eller mutagent om 

det kan påvisas att det innehåller mindre 
än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346.

74869-22-0 Nej Nej Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 1000

Ämnet behöver inte klassificeras som 
cancerframkallande eller mutagent om 

det kan påvisas att det innehåller mindre 
än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346.

74869-22-0 Nej Nej Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 1000-X

[10:07] Sandra Carlström
    106-97-8 Klassificering enligt CLP, 

anmärkning: Anm. K: Ämnet behöver inte 
klassificeras som cancerframkallande, 

innehåller mindre än 0,1 viktprocent 1,3-
butadien (Einecs-nr 203-450-8)

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 3390

Klassificering enligt CLP, anmärkning: 
Anm. P: Ämnet behöver inte klassificeras 
som cancerframkallande eller mutagent 

om det kan påvisas att det innehåller 
mindre än 0,1 viktsprocent bensen (EG-nr 

200-753-7)

Ämnet behöver inte klassificeras som 
cancerframkallande eller mutagent om 

det kan påvisas att det innehåller mindre 
än 3 % DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346.

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 3100

Klassificering enligt CLP, anmärkning: 
Anm. K: Ämnet behöver inte klassificeras 

som cancerframkallande, innehåller 
mindre än 0,1 viktprocent 1,3-butadien 

(Einecs-nr 203-450-8)

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda

Nej 1 1 1 Faroidentifiering

Nej Nej74869-22-0 

NejNej Nej

64742-49-0 Nej

Nej Nej Nej64742-54-7

Nej



Flügger Metal Pro Metallack Flügger AB Verkstad 1 x 0.75 l 2017-06-19
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig 

eller omtöcknad.

STOT SE 3; H336
Flam. Liq. 3; H226

GHS02, GHS07

GUNCARE AEROSOL
CRC Industries 

Sweden AB
Bil MZY 148 2017-06-29

H223 : Brandfarlig aerosol. 
H229 : Tryckbehållare: Kan sprängas 

vid uppvärmning.

Aerosol 2; H229
Aerosol 2; H223

GHS02

HEAVY MINERAL PREMIUM 15W-40 Cargo Oil AB Oljerum 1 x 4 l 2017-12-18 74869-22-0 U

Hydraulic Oil HDZ 46 Preem AB (Publ) Oljerum 1 x 5 l 2019-07-30 -

KEMIRA PAX-XL60 Kemira Oyj Processkemikalier 2017-05-23
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H290 Kan vara korrosivt för metaller.

Eye Dam. 1; H318
Met. Corr. 1; H290

GHS05

KEMIRA PIX 111 / IBC 1137 KG EXKL
Brenntag Nordic 

AB
Processkemikalier 2018-02-01

H302 Skadligt vid förtäring.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H315 Irriterar huden.
H290 Kan vara korrosivt för metaller.

Acute tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

Met. Corr. 1; H290

GHS05, GHS07

LCW 869 PHOSPHAX sc, Reagenz/Reagent/Réactif; 
1/1

HACH LANGE AB Provtagningsrum 2018-09-04
H290 Kan vara korrosivt för metaller.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på 

hud och ögon.

Eye Dam. 1; H318
Skin Corr. 1A; H314
Met. Corr. 1; H290

GHS05

LCW 870 PHOSPHAX sc, Reinigungslösung/cleaning 
solution; 1/1

HACH LANGE AB Provtagningsrum 2019-01-17
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 

ögonirritation.

Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

GHS07

NUTRIOX®
Nippon Gases 

Sverige AB
Hammargårds 

Reningsverk
2009-10-21

pr88 Handskydd
C Forsman & Co 

AB
Verkstad 1 x 1 l 2018-03-26 -

Q8 Bizet Bio 68 OK-Q8 AB Oljerum 1 x 5 l 2017-09-07
Inga kända allvarliga effekter eller 

kritiska faror.

Q8 Goya NT 150 OK-Q8 AB Oljerum 1 x 1 l 2019-07-30
Inga kända allvarliga effekter eller 

kritiska faror.
64742-54-7 U

Soft Touch
P & P Technology 

AB
Oljerum 1 x 5 st 2016-03-10 Ej klassificerad enligt CLP.

106-97-8 U

64742-49-0 U

SYNTHETIC OIL 272
Aventure Group 

AB
Oljerum 2011-04-08

Detta ämne uppfyller inte 
klassificeringskriterierna.

106-97-8 U

64742-49-0 U

Visco 3000 10W-40

BP Smörjmedel, 
En division inom 

Nordic Lubricants 
AB

Oljerum 1 x 3 l 2009-04-12 64742-65-0 U

W.C.O. BIO Cargo Oil AB Oljerum 1 x 1 l 2017-11-13

Zetag® 9016 BASF AB Processkemikalier 2017-10-06 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation Eye Irrit. 2; H319; GHS07

Zetag™ 7557
Solenis Sweden 
AB / fd Ashland 

Swe AB
Processkemikalier 2019-04-04 -

Nordkalk QL Nordkalk AB Processkemikalier 1305-78-8 2020-04-22
irriterar huden, orsakar allvarliga 

ögonskador
H315, H318, H335 Faropiktogram

Zetag 8147
Solenis Sweden 
AB / fd Ashland 

Swe AB
Processkemikalier 2017-06-14 Eye Irrit. 2; H319;

SUPER STICK

TORRSILIKON

Cargo Oil AB Oljerum 1 x 400 ml 2017-10-02

Cargo Oil AB Oljerum 2 x 400 ml 19.01.2018

H222 Extremt brandfarlig aerosol. 
H280 Innehåller gas under tryck. Kan 

explodera vid uppvärmning. H315 
Irriterar huden. H411 Giftigt för 
vattenlevande organismer med 

långtidseffekter.

Aerosol 1; H222,H229
Skin Irrit. 2; H315

Aquatic Chronic 1; H411
GHS02, GHS07, GHS09

H222 Extremt brandfarlig aerosol. 
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas 

vid uppvärmning H315 Irriterar 
huden. H411 Giftigt för 

vattenlevande organismer med 
långtidseffekter.

Aquatic Chronic 1; H411
Aerosol 1; H222,H229

Skin Irrit. 2; H315
GHS02, GHS07, GHS09



Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda

Ja 1 4 1 Riskbedömning 33110

74869-22-0 Nej Nej
Ej 

riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 2183

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda Receptnummer: 02897; SDS: 39169

Nej 1 1 1 Riskbedömning

Nej 2 2 1 Riskbedömning 600000001699 ID-nr: R21397

Nej 1 1 1 Riskbedömning LCW869

Nej 2 1 1 Riskbedömning LCW870

Nej 1 1 1 Riskbedömning

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda

64742-54-7 Nej Nej
Ej 

riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 90-30032

106-97-8
Ej 

riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 3130

64742-49-0

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 3060

64742-65-0 Nej Nej
Ej 

riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 402769

Ej 
riskbedömda

Ej 
riskbedöm

da

Ej 
riskbedöm

da
Ej riskbedömda 2320

Nej 1 1 1 Riskbedömning ID Nr. 30673128

Nej 1 1 1 Riskbedömning 931334, SDB-nummer: R1200549

Nej Nej Nej

Nej Nej

Nej Nej
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 SÄKERHETSDATABLAD
             Nordkalk QL

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach) 

1.1. Produktbeteckning 
Produktnamn 

Synonymer 

IUPAC-namn REACH 

reg nr. 

CAS-nr. 

EG-nr. 

Nordkalk QL 

Kalk, Bränd kalk, Osläckt kalk, Kalciumoxid, Kalcinerad kalksten 

Kalciumoxid - CaO 

01-2119475325-36-XXXX 

1305-78-8 

215-138-9 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från 
Användningskategorier, nordisk 
(UCN) 
Användningsområde 

55 Övriga kemikalier 

Byggmaterialsindustri, Kemikalieindustri, Jordbruk, Biocid användning, Miljöskydd (bl.a. 
rökgasrening, vattenrening, slambehandling), Dricksvattenbehandling, Foder, 
Livsmedel, Mediciner, Väg- och vattenbyggande, Mark stabilisering, Pappers- och 
massaindustri, Målarfärgsindustri 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Företagsnamn 
Besöksadress 

Postadress 

Postnr. 

Postort 

Land 

Telefon 

E-post 

Webbadress 

Nordkalk AB 

Kungsängsvägen 22 

Box 901 

SE 731 29 

Köping 

Sweden 

+46 (0)10 476 2500 

sds@nordkalk.com 

www.nordkalk.se 
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1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
Nödtelefon Telefon: 112 - Begär giftinformation 

Beskrivning: Nödnummer Öppet 24 timmar i dygnet. 

Telefon: +46 (0)10 456 6700 
Beskrivning: Giftinformationcentralen (i mindre akuta fall). Öppet 24 timmar i dygnet. 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
Skin Irrit. 2; H315 

Eye Dam. 1; H318 

  STOT SE 3; H335 

2.2.Märkningsuppgifter 
Faropiktogram (CLP) 

Sammansättning på etiketten 

Signalord 

Faroangivelser 

Skyddsangivelser 

Kalciumoxid 

Fara 

H315 Irriterar huden. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P261 Undvik att inandas damm/sprej. 
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. 
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. 
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon 
vilar i en ställning som underlättar andningen. 
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 GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. 
P501 Innehållet / behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser. 

2.3. Andra faror 
PBT / vPvB 

Andra faror 

Enligt bilaga XIII i REACH-förordningen (1907/2006) tillämpas inte utvärderingen för 
oorganiska ämnen. 

Ej kända. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1 Ämnen 

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll 

Klassificering enligt (EC) No 1272/ 
2008 [CLP / GHS] 
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Kalciumoxid CAS-nr.: 1305-78-8 
EG-nr.: 215-138-9 
REACH reg nr.: 
01-2119475325-36-XXXX 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 

75 - 98 % 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Allmänt 

Inandning 

Hudkontakt 

Ögonkontakt 

Förtäring 

Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. 

Flytta exponerad person omedelbart till frisk luft och håll i vila i ett bekvämt läge för 
andning. 
Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 

Tvätta den förorenade huden med mycket vatten och tvål. Nedstänkta kläder tas av 
och tvättas innan de används igen. Om hudirritation eller andra symptom kvarstår, sök 
läkarhjälp. 

Spola genast med mycket vatten i minst 15 min och håll ögonen öppna. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp. 

Framkalla inte kräkning. Skölj munnen och ge 1-2 glas vatten att dricka. Ge aldrig 
någonting genom munnen till en medvetslös person. Sök läkarhjälp omedelbart. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Akuta symptom och effekter 

Fördröjda symptom och effekter 

Irriterar huden. Kan vara irriterande på luftvägarna. Risk för allvarliga ögonskador. 

Fördröjda symptom eller effekter är inte kända. 

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
   Behandlas symptomatiskt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1 Släckmedel 
Lämpliga släckmedel 

Olämpliga brandsläckningsmedel 

Pulver, koldioxid eller skum. 

Använd inte vatten för att släcka brand. Undvik fukt. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Brand- och explosionsrisker 

Farliga förbränningsprodukter 

Produkten är inte brännbar. Reagerar exotermiskt med vatten (frigörs värme). Detta 
kan orsaka brand. 

Inga farliga förbränningsprodukter kända. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Personlig skyddsutrustning 

Andra upplysningar 

Använd heltäckande skyddskläder samt friskluftsapparat vid brandbekämpning. 

Undvik dammbildning. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Allmänna åtgärder Sörj för tillräcklig ventilation. Håll obehöriga personer borta från farozonen. 

Undvik dammbildning och spridning av damm. Stoppa läckan om det kan göras på ett 
säkert sätt. Undvik befuktning. 

Andra upplysningar 
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Personliga skyddsåtgärder Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik 
inandning av damm. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Miljöskyddsåtgärder Förhindra spridning över ett större område (t. ex genom uppdämning eller 

oljebarriärer). Håll produkten torr. Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag. 
Informera lokala miljömyndigheter om spill har kommit ned i miljön. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
Inneslutning 

Sanera 

Undvik dammbildning och spridning av damm. Fast produkt samlas upp mekaniskt. 
Förvaras torrt. 

Sopa eller dammsuga produkten upp. Håll materialet torrt. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
    Se sektion 7 för säker hantering. 
    Se sektion 8 för skyddsutrustning. 
    Se sektion 13 för avfallshantering. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
Hantering Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm. Använd lämplig 

skyddsutrustning. Undvik dammbildning. Sörj för tillräcklig ventilation (inkapsling eller 
punktutsugning vid behov). Använd inte kontaktlinser vid hantering av denna produkt. 

Skyddsåtgärder 
Förebyggande åtgärder för att 
förhindra bildandet av aerosoler och 
damm 
Råd om allmän arbetshygien 

Undvik dammbildning. 

Vidta vanliga försiktighetsåtgärder vid kemikaliehantering och följ god normal 
arbetshygien. Ät inte, drick inte och rök inte under hantering eller i närheten av 
produkten. Tvätta händer och exponerad hud före pauser och vid arbetets slut. Ta 
genast av nedstänkta kläder och tvätta innan återanvändning. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Lagring 

Förhållanden som skall undvikas 

Förvaras torrt. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Undvik kontakt med fukt och vatten. Undvik kontakt med luft. Se 
sektion 10.5 för oförenliga material. 

Förhållanden för säker lagring 
Tekniska åtgärder och förvaring 

Kompatibla förpackningar 

Förvaras på torr och väl ventilerad plats. 

Inte lämpliga förpackningar och beläggningsmaterial: Aluminium. 

7.3 Specifik slutanvändning 
   Se de identifierade användningarna i tabell 1 i tillägget till detta säkerhetsdatablad. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Andra anvisningar 

Specifika användningsområden 
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8.1 Kontrollparametrar 

Ämne Identifiering Värde År 
Kalciumoxid CAS-nr.: 1305-78-8 Nivågränsvärde (NGV): 1 mg/m³ 2018 (Sverige) 
(respirabel fraktion) Korttidsgränsvärde (KGV): 4 mg/m³ 

TWA (8 h): 1 mg/m³  2017 
STEL (15 min): 4 mg/m³  (Directive (EU) 2017/164 

DNEL / PNEC 
Ämne 

DNEL 

PNEC 

Kalciumoxid 

Grupp: Professionell 
Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) 
Värde: 4 mg/m³ 
Kommentar: respirabel damm 

Grupp: Professionell 
Exponeringsväg: Långvarig inandning (lokal) 
Värde: 1 mg/m³ 
Kommentar: respirabel damm 

Grupp: Konsument 
Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) 
Värde: 4 mg/m³ 
Kommentar: respirabel damm 

Grupp: Konsument 
Exponeringsväg: Långvarig inandning (lokal) 
Värde: 1 mg/m³ 
Kommentar: respirabel damm 

Exponeringsväg: Sötvatten 
Värde: 0,37 mg/l 

Exponeringsväg: Saltvatten 
Värde: 0,24 mg/l 

Exponeringsväg: Reningsanläggning 
Värde: 2,27 mg/l 

Exponeringsväg: Jord 
Värde: 817,4 mg/kg 

8.2 Begränsning av exponeringen Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering 
Tekniska åtgärder som syftar till att 
förhindra exponering 

Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Punktutsug kan behövas. Se 
till att ögondusch och nöddusch finnas i närheten av arbetsplatsen. 

Ögon- / ansiktsskydd 

Använd tättslutande skyddsglasögon. 
Lämplig ögonskydd 

Ögonskydd, kommentar 
Använd inte kontaktlinser vid hantering av denna produkt. Det är tillrådligt att ha 
individuell ögonspolning. Lämplig för alkalikemikalier. 
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Handskydd 

Använd lämpliga kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar. 
Lämpliga handskar 

Lämpliga material 
Nitrilgummi. 

Hudskydd 
Lämplig skyddsdräkt 

Ytterligare hud skyddsåtgärder 

Använd lämpliga kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddskläder. Använd lämpligt 
skyddsskodon. 

Undvik långtidsexponering eller upprepad hudkontakt. Tvätta bort produkten från 
huden efter kontakt. Ta av nedstänkta kläder och skor och tvätta/rengör innan 
återanvändning. 

Andningsskydd 
Andningsskydd nödvändigt vid 

Rekommenderad typ av utrustning 

Andningsskydd, kommentar 

Om ventilationen inte är tillräcklig för att hålla arbetstagarnas exponering under 
fastställda gränsvärden, använd lämplig andningsskydd. 

Partikelfiltermask. 

Se relevant exponeringsscenario i bilagan. 

Begränsning av miljöexponeringen 
Begränsning av miljöexponeringen 

Miljöexponeringskontroll, 
kommentar 

Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö. 

Se relevant exponeringsscenario i bilagan. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Fysisk form 

Färg 

Lukt 
Luktgräns 

pH 

Fast ämne. Pulver. Granulär. 

Vit. Beige. Ljusbrun. 

Luktfri. 

Kommentarer: Ej tillgänglig. 

Status: i vattenlösning 
Värde: 12,3 
Temperatur: 20 °C 

Smältpunkt / smältpunktsintervall 

Kokpunkt/kokpunktsintervall 

Flampunkt 

Avdunstningshastighet 

Brandfarlighet (fast form, gas) 

Explosionsgräns 

Ångtryck 

Värde: > 450 °C Metod: EU A.1 

Kommentarer: Inte relevant. 

Kommentarer: Inte relevant. 

Kommentarer: Inte relevant. 

Ej brandfarlig. (EU A.10) 

Kommentarer: Ej tillämplig. 

Kommentarer: Inte relevant. 



Nordkalk QL - Version 1 Sida 7 av 13 

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) Omarbetad 25.02.2019 

Ångdensitet 

Densitet 

Bulktäthet 

Löslighet 

Fördelningskoefficient: n-oktanol/ 
vatten 
Självantändningstemperatur 

Sönderfallstemperatur 

Viskositet 

Explosiva egenskaper 

Oxiderande egenskaper 

Kommentarer: Inte relevant. 

Värde: 3,31 kg/dm³ Metod: EU A.3 

Värde: 0,75 - 1,30 kg/dm³ 

Medium: Vatten 
Värde: 1337,6 mg/l 
Metod: EU A.6 

Kommentarer: Inte relevant. 

Metod: EU A.16 
Kommentarer: Ej självantändande. 

Kommentarer: Inte relevant. 

Kommentarer: Inte relevant. 

Ej klassificerad som explosiv. 

Ej klassificerad som oxiderande. 

9.2. Annan information Andra fysiska och kemiska egenskaper 
   Ingen ytterligare information är tillgänglig. 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 
Reaktivitet Reagerar exotermiskt med vatten (frigörs värme). 

10.2 Kemisk stabilitet 
   Stabil under normala lagringsomständigheter. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 
Risken för farliga reaktioner Reagerar exotermiskt med syror (frigör värme). 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 

 Undvik kontakt med luft. Skyddas från fukt. Får inte förvaras fuktigt eller i områden med 
hög luftfuktighet. 

10.5. Oförenliga material 
Material som skall undvikas Syror. Vatten. 

Aluminium. Mässing. I närvaro av fukt producerar väte som kan orsaka explosionsrisk. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
   Inga farliga sönderdelnigsprodukter kända. 

Kommentarer 

Stabilitet 

Förhållanden som skall undvikas 

Farliga sönderdelningsprodukter 
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AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
Ämne 

Akut toxicitet 

Andra toxikologiska data 

Kalciumoxid 

Testad effekt: LD50 
Exponeringsväg: Oral 
Metod: OECD 425 
Värde: > 2000 mg/kg bw 

Försöksdjursart: Råtta 

Testad effekt: LD50 
Exponeringsväg: Dermal 
Metod: OECD 402 
Värde: > 2500 mg/kg bw 
Försöksdjursart: Kanin 
Produkten är inte klassificerad som akut toxisk. 

Övriga upplysningar om hälsofara 
Ämne 

Frätande / irriterande testresultat. 

Utvärdering av frätande / irriterande 
på hud, klassificering 
Ämne 

Ögonskada eller ögonirritation, 
testresultat 

Utvärdering av ögonskada eller 
ögonirritation, klassificering 

Kalciumoxid 

Typ av toxicitet: Hudirritation 
Metod: In vivo 
Art: Kanin 
Resultatutvärdering: Irriterande. 

Typ av toxicitet: Irriterande på huden 
Metod: In vitro OECD 431 
Resultatutvärdering: Inte frätande. 

Irriterar huden. 

Kalciumoxid 

Typ av toxicitet: Ögonskada 
Metod: In vivo 
Art: Kanin 
Resultatutvärdering: Orsakar allvarliga ögonskador 

Orsakar allvarliga ögonskador. 

Sensibilisering 

Ärftlighetsskador 

Cancerogenicitet 

Reproduktionsstörningar 

Utvärdering av specifik 
organtoxicitet SE, klassificering 
Utvärdering av specifik 
organtoxicitet RE, klassificering 

Produkten är inte klassificerad som hud- eller luftvägssensibiliserande. 

Produkten är inte klassificerad som mutagen. (In 
vitro, OECD 471, 473, 476 read across) 

Produkten är inte klassificerad som cancerogen. 

Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk. 

Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

Produkten är inte klassificerad som en specifik organtoxikant vid upprepad exponering. 
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Utvärdering av fara vid aspiration, 
klassificering 

Produkten är inte klassificerad som farlig vid aspiration. 

Symtom på exponering 
I fall av förtäring 

Andra upplysningar 

Irriterar mag-tarmkanalen. 

Inga andra hälsoeffekter är rapporterade. 

 
AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1 Toxicitet 
Ämne 

Akut vattenlevande, fisk 

Ämne 

Akut vattenlevande, alg 

Ämne 

Akut vattenlevande, Daphnia 

Kalciumoxid 

Värde: 50,6 mg/l 
Koncentration av verksam dos: LC50 
Testtid: 96 h 
Art: sötvattensfisk 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Värde: 457 mg/l 
Koncentration av verksam dos: LC50 
Testtid: 96 h 
Art: havsvattenfisk 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Kalciumoxid 

Värde: 184,57 mg/l 
Koncentration av verksam dos: EC50 
Testtid: 72 h 
Art: sötvattenalger 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Värde: 48 mg/l 
Koncentration av verksam dos: NOEC 
Testtid: 72 h 
Art: sötvattenalger 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Kalciumoxid 

Typ av toxicitet: Kronisk 
Värde: 32 mg/l 
Koncentration av verksam dos: NOEC 
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 Testtid: 14 d 
Art: havsvatten ryggradslösa djur 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Värde: 49,1 mg/l 
Koncentration av verksam dos: EC50 
Testtid: 48 h 
Art: sötvatten ryggradslösa djur 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Värde: 158 mg/l 
Koncentration av verksam dos: LC50 
Testtid: 96 h 
Art: havsvatten ryggradslösa djur 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Toxicitet för daggmask 

Toxicitet för jordmikroorganismer 

Växttoxicitet 

Akvatisk kommentarer 

Värde: 2000 mg/kg 
Art: makroorganismer 
Metod: jord torrvikt 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Värde: 12000 mg/kg 
Art: mikroorganismer 
Metod: jord torrvikt 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Värde: 1080 mg/kg 
Koncentration av verksam dos: NOEC 
Testtid: 21 d 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 

Skadlig effekt på vattenlevande organismer på grund av pH-förändring. 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
   Ej relevant för oorganiska ämnen. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Bioackumuleringsförmåga Ej relevant för oorganiska ämnen. 

12.4 Rörlighet i jord 
 

Rörlighet Kalciumoxid reagerar med vatten och/eller koldioxid för att bilda respektive dihydroxid 
kalcium och/eller kalciumkarbonat, som är svårlösligt, och presentera en låg rörlighet i 
de flesta jordar. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
   Ej relevant för oorganiska ämnen. 

   Ej relevant för oorganiska ämnen. 

12.6 Andra skadliga effekter 
 Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller 
vattendrag. 

Persistens och nedbrytbarhet 

PBT-bedömning, resultat 

Resultat av vPvB-bedömningen 

Miljöupplysningar, summering 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering 

Andra upplysningar 

Undvik utsläpp till miljön. Den använda förpackningen är endast avsedd för förpackning 
av denna produkt. Den bör inte återanvändas för andra ändamål. Efter användning, töm 
förpackningen helt. 

Bearbetning, användning eller förorening av denna produkt kan ändra alternativen för 
avfallshantering. 
Avfallet hanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. 

AVSNITT 14: Transportinformation 

14.1. UN-nummer 
ADR / RID / ADN 

IMDG 

ICAO / IATA 

Kommentarer 

1910 

1910 

1910 

Ej klassificerad som farlig för transport [ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar) 
och IMDG (hav)]. Klassificeras som farligt för lufttransport (ICAO / IATA). 

14.2 Officiell transportbenämning 
Officiell transportbenämning, 
engelska ADR/RID/ADN ADR / 
RID / ADN 

IMDG 

ICAO / IATA 

Calcium oxide 

Kalciumoxid 

CALCIUM OXIDE 

CALCIUM OXIDE 

14.3 Faroklass för transport 
ADR / RID / ADN 

Klassificeringskod ADR/RID/ADN 

IMDG 

ICAO / IATA 

8 

C6 

8 

8 

14.4 Förpackningsgrupp 
 III 

14.5 Miljöfaror 
Kommentarer Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 
 Förhindra utsläpp till mark, vattendrag eller avloppsvattennät. Undvik dammbildning 
och spridning av damm. 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden 
Produktnamn CALCIUM OXIDE 

ICAO / IATA 

Särskilda säkerhetsföreskrifter för 
användare 
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Annan relevant information. 
ADR / RID / ADN Faromärkning 

IMDG Faromärkning 

ICAO /IATA Faromärkning 

Annan relevant information. 

8 

8 

8 

Ej tillämplig. 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
   Inga särskilda föreskrifter/lagstiftning. 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
En Kemikaliesäkerhetsbedömning 
har utförts 

Ja 

AVSNITT 16: Annan information 
Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3) 

Utbildningsråd 

Hänvisningar till viktiga litteratur-
referenser och datakällor 

Använda förkortningar och 
akronymer 

Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats 

H315 Irriterar huden. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

Läs säkerhetsdatabladet. 

Tidigare versionen av säkerhetsdatabladet 
Säkerhetsdatabladet från tillverkaren (8/2017) 
AFS 2018-1, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska 
gränsvärden 
Direktiv (EU) 2017/164 av den 31 januari 2017 
DNEL: Derived No-Effect Level: härledd nolleffektnivå 
EC50: Effective concentration: koncentration som dödar eller immobiliserar 50 % av 
försöksorganismerna 
LC50: Lethal concentration: koncentration som dödar 50 % av försöksorganismerna 
LD50: Lethal dose: dos som dödar 50 % av försöksorganismerna NOEC: No 
Observed Effect Concentration: högsta koncentration utan observerade 
effekter 
OEL: Occupational exposure limit: gränsvärde för yrkesmässig exponering 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration: uppskattad nolleffektkoncentration 
STEL: Short-term exposure limit: kortvarig exponeringsgräns 
TWA: Time-weighted average: tidsvägt medelvärde 

25.2.2019: Följande avsnitt har reviderats: 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som 
rekommenderas 
1.3 Kontakt information 
2.1 Klassificering av ämnet 
2.2 Etikettelement (2.2.1 och 2.2.2) 
3.1 Ämne 
8.1 Kontrollparametrar 
16.2 Försiktighetsåtgärder  

 
Version 1 

 

Lagar och förordningar 
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Kommentarer Ansvarsfriskrivning 
Detta säkerhetsdatablad (SDS) är baserat på de rättsliga bestämmelserna i REACH-
förordningen (EG 1907/2006, artikel 31 och bilaga II), med ändringar. Dess innehåll är 
avsett som en guide till försiktighetsprincipen för lämplig hantering av materialet. 
Mottagare av detta säkerhetsdatablad ska säkerställa att den information som finns där 
läses noggrant och förstås av alla människor som använder, hanterar, disponerar eller på 
annat sätt kommer i kontakt med produkten. Information och instruktioner som finns i 
detta säkerhetsdatablad är baserade på nuvarande vetenskaplig och teknisk kunskap vid 
tidpunkten för utfärdandet anges. Det ska inte tolkas som någon garanti för teknisk 
prestanda, lämplighet för speciella tillämpningar, och inte ett rättsligt giltigt 
avtalsförhållande. Denna version av säkerhetsdatabladet ersätter alla tidigare versioner. 
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I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II och föreskrift (EG) nr 2015/830. - 
Sverige 

Utgivningsdatum/ 
Revisionsdatum 

: 19.09.2019 

Datum för tidigare utgåva : 22.11.2018 
Version : 5.0 

SÄKERHETSDATABLAD 

Nutriox Nx 45 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och företaget
1.1 Produktbeteckning 

Produktnamn : Nutriox Nx 45 
Produktkod : PA352L 
Produkttyp : vätska  

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

Anmärkningar :  Säkerhetsdatabladet och samtliga till detta bifogade 
exponeringsscenarier 
är framtagna i enlighet med REACH-lagstiftningen och 
avspeglar på inget sätt den specifikation, renhet eller 
kvalitetsstandard som krävs 
för specifika applikationer och användningsområden 
angivna i sektion 1.1. 

Identifierade användningsområden 

Industriell distribution. 
Industriell användning för framställning av kemikalieblandningar. 
Industriell användning för framställning av gödselmedelsblandningar. 
Industriell användning som kemisk intermediär. 
Industriell användning i byggnadsmaterial. 
Industriell användning som reagent/processhjälpmedel och för generella kemiska 
användningsområden. 
Industriell ANVÄNDNING för behandling av yta/vara. Blir ej kvar på ytan. 
Industriell användning som del av specialkemikalier/andra produkter. 
Industriell framställning och användning i industriella sprängämnen. 
Industriell användning som värmeöverföringsvätska. 
Yrkesmässig användning i byggnadsmaterial. 
Yrkesmässig användning som del av specialkemikalier/andra produkter. 
Yrkesmässig användning  som värmeöverföringsvätska. 
Yrkesmässig användning som reaktiv tillsats/processhjälpmedel och för generella kemiska 
användingsområden. 
Yrkesmässig användning för markåterställning och stabilisering. 
Yrkesmässig användning som kemisk/process näringsämne. 
Yrkesmässig användning som laboratorie/forskningskemikalie. 
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Professionell ANVÄNDNING i sprängmedel och fyrverkerier. 
 
 
Icke rekommenderade 
användningssätt 

: Annan ej specificerad industri 

Orsak : På brist av erfarenhet eller data kan leverantören inte 
godkänna detta användningsområde. 

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
 
  Yara AB 

Industrial 
Adress 
Gata : Östra Varvsgatan 
Nummer : 4 
Postnummer : 211 75 
Ort : MALMÖ 
Land : Sverige 
 
P.B. Adress 
P.B. : 4505  
Postnummer : 203 20 
Ort : MALMÖ  
Land : Sverige 
Telefonnummer : +46 101396000 
Faxnr. : +46 101396001 
e-mailadress till den person 
som är ansvarig för detta 
säkerhetsdatablad 

: kundtjanst.industrial@yara.com 

 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer 
 
Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen 
Namn :  Giftinformationscentralen / Swedish Poisons Information 

Centre 
Telefonnummer : 112 – begär Giftinformation / 112 – ask for  Poison 

Information  
Öppettider : 24h 
 
Leverantör 
Telefonnummer för 
nödsituationer (inklusive vilka 
tider det är tillgängligt) 

: +46 856642573 (24h) 
+44 1235 239670 (Carechem 24h) 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. 
Produktdefinition : Blandning 
 
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS] 
 
Klassificering : Acute Tox.  4, H302 

Eye  Dam. 1, H318 
 

Produkten är klassificerad som farlig enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.
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Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext. 
Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11. 
 
2.2 Märkningsuppgifter 
 
Faropiktogram : 

   
 
Signalord : Fara 

Faroangivelser : H302 Skadligt vid förtäring. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

 

 
Skyddsangivelser 
 
Förebyggande : P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd. 

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du 
använder produkten. 

P264-a Tvätta händerna grundligt efter användning. 
 

Åtgärder : P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN: 
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 

lätt. Fortsätt att skölja. 
P310 Kontakta genast 

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
läkare. 

P301 VID FÖRTÄRING: 
P312 Vid obehag, kontakta 

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
läkare. 

P330 Skölj munnen. 
 

 
Farliga beståndsdelar : Kalciumnitrat tetrahydrat 

 
 
EU-förordning (EG) nr 
1907/2006 (REACH) Bilaga XVII 
- Begränsningar av 
tillverkning, utsläppande på 
marknaden och användning av 
vissa farliga ämnen, 
blandningar och varor 

: Tillämplig, Tabell 3, 65. 

   
Särskilda förpackningskrav 
 
Behållare som skall förses 
med barnsäkra förslutningar 

: Ej tillämpbart. 

Kännbar varningsmärkning : Ej tillämpbart. 
 
2.3 Andra faror 
 
Andra faror som inte orsakar 
klassificering 

: Inga. 
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om 
beståndsdelar 
 

3.2 Blandningar : Blandning 
 
Produktens/bestånds

delens namn Identifierare % Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Typ 

Kalciumnitrat 
tetrahydrat 

RRN: 
01-2119495093-
35 
EC: 
233-332-1 
CAS : 
13477-34-4 

>= 50 - 
< 65 

Acute Tox.  4, H302 
Eye  Dam. 1, H318 
 

[1] 

Typ 
[1] Ämnet har klassificerats medföra fysikalisk fara, hälsofara eller miljöfara 
[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde 
[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII 
[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII 
[5] Ämne som inger lika stora betänkligheter  
 
Se avsnitt 16 för ovannämnda faroangivelser i fulltext. 
 
Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga 
koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, 
PBT eller vPvB eller substanser av lika stora betänkligheter har fastställts och som därför borde 
redogöras för i detta avsnitt. 
 
Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8. 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 
Kontakt med ögonen : Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 

minuter, håll isär ögonlocken. Kontrollera och ta bort eventuella 
kontaktlinser. Kontakta omedelbart läkare.  

 
Inandning : Undvik inandning av ånga, sprutdimma eller dimma. Vid 

inandning, förflytta till frisk luft. Kontakta omedelbart läkare. Om 
man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall 
räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller 
andningsapparat med lufttillförsel.  

 
Hudkontakt : Tvätta med tvål och vatten. Konsultera läkare om irritation 

uppstår.  
 
Förtäring : Skölj munnen med vatten. Om materialet har svalts och den 

drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten 
att dricka. Sök läkarvård om du mår illa.  

 
Skydd åt dem som ger första 
hjälpen 

: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning 
saknas får inte vidtas. Om man misstänker att rök fortfarande 
finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller 
andningsapparat med lufttillförsel. Använd handskar eller tvätta 
förorenade kläder noggrant med vatten innan de tas av.  
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 
Tecken/symtom på överexponering 
Kontakt med ögonen : Skadliga symptom kan inkludera följande:  

smärta  
tårretande  
rodnad  
 

Inandning : Ingen specifik data.  
 

Hudkontakt : Ingen specifik data.  
 

Förtäring : Skadliga symptom kan inkludera följande:  
magsmärtor  
Kan orsaka frätskador i mun, hals och mage.  
 

 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs 
 
Meddelande till läkare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen 

omedelbart om stora mängder har svalts eller inandats. Vid 
inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan 
symtomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva 
hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.  

 
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.  
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 
5.1 Släckmedel 
 
Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden. 
 
Olämpliga släckmedel : Ingen fastställd.  
 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 
Faror som ämnet eller 
blandningen kan medföra 

: Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid 
behållaren kan sprängas sönder.  

 
Farliga förbränningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: 

kväveoxider 
ammoniak 
Undvik att inandas damm, ångor eller rök från brinnande 
material. 
Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med 
brand kan symtomen vara fördröjda. 

 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
 
Speciella skyddsåtgärder för 
brandpersonal 

: Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som 
är i närheten av olyckshändelsen om det är en brand. 
Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka 
utbildning saknas får inte vidtas.  

 
Särskild skyddsutrustning för : Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och 
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brandbekämpningspersonal tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande 
ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar 
och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 
469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.  

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 
För annan personal än 
räddningspersonal 

: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka 
utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande 
områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal 
kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Andas inte in ånga 
eller dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt 
andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig 
personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).  
 

För räddningspersonal : Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta 
all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. 
Se även informationen i "För annan personal än 
räddningspersonal".  
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med 
jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga 
myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening 
(avlopp, vattendrag, jord eller luft). 

 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
 
Litet utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta förpackningarna 

från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den 
är vattenlöslig. Alternativt, eller om det inte är vattenlöslig, 
absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig 
avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat 
avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.  
 

Stort utsläpp : Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta förpackningarna 
från spillområdet. Man skall närma sig och avlägsna sig från 
området med vinden i ryggen. Förhindra avrinning till kloaker, 
vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till 
en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på 
följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande 
material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i 
lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala 
föreskifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid 
avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan 
utgöra samma fara som den utsläppta produkten.  
 

6.4 Hänvisning till andra 
avsnitt 

: Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. 
Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i 
avsnitt 8. 
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 



Nutriox Nx 45 

 
 

Utgivningsdatum : 19.09.2019 Sida:7/31 
 
 

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik 
information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 
1. 
 
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 
 
Skyddsåtgärder : Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). 

Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Andas inte in ånga 
eller dimma. Förtär inte. Om ämnet utgör en fara vid 
inandning under normal användning, använd endast vid 
tillräcklig ventilation eller bär ett lämpligt andningsskydd. 
Förvara produkten i originalförpackningen eller i en 
förpackning av godkänt alternativ i förenligt material samt håll 
förpackningen tätt tillsluten när den inte används. Tomma 
förpackningar har kvar produktrester och kan vara farliga. 
Återanvänd inte förpackningen. 

 
Råd om allmän yrkeshygien : Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta 

ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska 
tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta 
av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder 
in i områden där man äter. Ytterligare information om 
hygienåtgärder finns också i avsnitt 8. 

 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 
Rekommendationer : Förvaras enligt lokala föreskrifter. Förvaras i 

orginalförpackningen skyddad från direkt solljus på en torr, 
sval och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från brännbara 
ämmen och andra oförenliga ämnen enligt avsnitt 10, samt 
mat och dryck.Förvaras inlåst.Förpackningen förvaras väl 
tillsluten och förseglad tills produkten ska användas.Öppnad 
förpackning skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge 
för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta 
förpackningar. 
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.Omge 
lagringsutrymmen med en skyddsvall för att förhindra 
nedsmutsning av mark och vatten vid läckage.  

7.3 Specifik slutanvändning 
 
Rekommendationer : Ej tillgängligt. 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt 
skydd 

 
All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över 
identifierade användningar i avsnitt 1. 
 

8.1 Kontrollparametrar 
 
Hygieniska gränsvärden 
 
Anmärkning : Inget känt hygieniskt gränsvärde. 
 
Rekommenderade 
kontrollåtgärder 

: Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska 
gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft 
eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller 
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andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är 
nödvändigt att använda andningsskydd. 
Referens bör göras till standarder för övervakning, som t.ex. 
följande: 
Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för 
bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen 
för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) 
Europeisk standard EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid 
val av metod för bestämning av exponering för kemiska och 
biologiska ämnen) 
Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft - Allmänna krav på 
metoder för mätning av kemiska ämnen) 
Referens till nationella vägledande dokument för metoder för 
bestämning av farliga ämnen krävs också.  

 
DNEL/DMEL 

Produktens/best
åndsdelens 
namn 

Typ Exponering Värde Population Effekter 

Kalciumnitrat 
tetrahydrat 

DNEL Långvarig 
Dermal 

13,9 mg/kg 
bw/dag 

Arbetare Systemisk 

 DNEL Långvarig 
Inandning 

24,5 mg/m³ Arbetare Systemisk 

 
PNEC 

Produktens/beståndsdelens 
namn 

Typ Medium specificerat Värde Metod 
specificerad 

Kalciumnitrat tetrahydrat PNEC Sporadiskt utsläpp 4,5 mg/l Bedömningsfaktorer 
 PNEC Havsvatten 0,045 

mg/l 
Bedömningsfaktorer 

 PNEC Sötvatten 0,45 mg/l Bedömningsfaktorer 
 PNEC Avloppsreningsverk 18 mg/l Bedömningsfaktorer 
 
8.2 Begränsning av exponeringen 
 
Lämpliga tekniska 
kontrollåtgärder 

: Om det vid hanteringen bildas damm, gas, ånga eller dimma, 
använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk 
utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering av luftburna 
föroreningar under rekommenderade eller fastställda 
gränsvärden.  

 
Individuella skyddsåtgärder 
Hygieniska åtgärder : En tvättanläggning eller vatten för rengöring av ögonen 

och huden skall vara tillgängliga. Tvätta händerna, 
underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat 
kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt 
före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Tvätta 
förorenade klädesplagg innan de används igen.  

 
Ögonskydd/ansiktsskydd : Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd 

standard skall användas när en riskbedömning visar att 
detta är nödvändigt för att undvika exponering för 
vätskestänk, dimma, gas eller damm. 
Rekommenderad: Tättslutande skyddsglasögon, CEN: 
EN166,  

 
Hudskydd 
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Handskydd : Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar 
som överensstämmer med en godkänd standard skall 
alltid användas när kemiska produkter hanteras om en 
riskbedömning visar att detta är nödvändigt. För vanliga 
användningsområden rekommenderar vi handskar med 
en tjocklek som normalt sett är större än 0,35 mm. Vi vill 
understryka att handsktjocklek inte nödvändigtvis är en 
god indikator för handskens tålighet mot en specifik 
kemikalie, eftersom handskens motstånd mot permeation 
är beroende av den exakta sammansättningen hos 
handskmaterialet.Kemiskt resistenta, ogenomträngbara 
skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd 
standard skall alltid användas när kemiska produkter 
hanteras om en riskbedömning visar att detta är 
nödvändigt. 
> 8 timmar (genomträngningstid): nitrilgummi, neopren, 
naturgummi (latex) 

 
Kroppsskydd : Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas 

baserat på den uppgift som skall utföras och de risker som 
föreligger.  

 
Annat hudskydd : Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör 

väljas beroende på den uppgift som skall utföras och de 
risker som den medför. Dessa skall godkännas av en 
specialist före hantering av denna produkt.  

 
Andningsskydd : Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 

Rekommenderad Filter P2 (EN 143)  
 
Begränsning av 
miljöexponeringen 

: Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen 
bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller 
miljöskyddslagens krav. 
I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för 
ångor, filter eller teknisk modifiering av 
processutrustningen för att minska utsläppen till 
acceptabla nivåer.  

 
Personlig skyddsutrustning 
(Bilddiagram) 

: 

    
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
Utseende 
Fysikaliskt tillstånd : vätska 
Färg : Färglös.,  
Lukt : Luktlös.  
Lukttröskel : Ej fastställd. 
PH-värde : 5 - 7  [Konc. (% vikt / vikt): 140 g/l] 

 
Smältpunkt/fryspunkt : -20 - -15 °C  

 
Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall 

: 115 °C  
 

Flampunkt : Ej fastställd 
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Avdunstningshastighet : Ej fastställd 
Brandfarlighet (fast form, gas) : Ej brandfarlig. 

 
Övre/undre brännbarhetsgräns 
eller explosionsgräns 

: Nedre: Ej fastställd  
Övre:  Ej fastställd 

Ångtryck : 17 hPa  @ 20 °C  
 

Ångdensitet : Ej fastställd 
Relativ densitet : Ej fastställd 
Bulkdensitet : Ej fastställd 
Densitet : 1,4 g/cm3 @ 25 °C 
Blandbarhet med vatten : Blandbar med vatten.  
Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 

: Ej fastställd 

Självantändningstemperatur : Ej fastställd 
Viskositet : Dynamisk: 6,5 mPa.s  

 
Kinematisk: Ej fastställd. 
 

Explosiva egenskaper : Ej explosiv. 
Oxiderande egenskaper : Inga  
 
9.2 Annan information 
Ingen ytterligare information. 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt 

eller dess beståndsdelar.  
 
10.2 Kemisk stabilitet : Produkten är stabil.   
 
10.3 Risken för farliga 
reaktioner 

: Under normala lagrings- och användningsförhållanden 
förekommer inga farliga reaktioner.  
 

 
10.4 Förhållanden som ska 
undvikas 

: Undvik förorening från alla källor inklusive metaller, damm 
och organiska ämnen.  

 
10.5 Oförenliga material : alkalier 

brännbara ämnen 
reduktionsmedel 
organiska ämnen 
syror 

 
10.6 Farliga 
sönderdelningsprodukter 

: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid 
normala förhållanden under lagring och användning. 

 

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

Produktens/best
åndsdelens 
namn 

Metod Arter Resultat Exponering Referenser 
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Kalciumnitrat tetrahydrat 
 OECD 423 

LD50  Oral 
Råtta 500 mg/kg Ej tillämpbart. IUCLID 

 
 OECD 402 

LD50  Dermal 
Råtta 2.000 - 5.000 

mg/kg 
Ej tillämpbart.  

 

Slutsats/Sammanfattning : Farligt vid förtäring. 
 
  Uppskattning av akut toxicitet 
 
Exponeringsväg ATE-värde 
Oral 779,2 mg/kg 
 
Irritation/Korrosion 

Produktens/bestån
dsdelens namn 

Metod Arter Resultat Exponering Referenser 

Kalciumnitrat tetrahydrat 
 OECD 405 

Ögon 
Kanin Corrosive. 72 h IUCLID 5 

 
 

Slutsats/Sammanfattning 
Hud : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Ögon : Orsakar allvarliga ögonskador. 
Inandning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
 
Allergiframkallande 
 

Slutsats/Sammanfattning 
Hud : Ej allergiframkallande 
Inandning : Ej allergiframkallande 
 
Mutagenicitet 
 

Slutsats/Sammanfattning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 
Cancerogenitet 
 

Slutsats/Sammanfattning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 
Reproduktionstoxicitet 

Produktens/bestånds
delens namn 

Metod Arter Resultat Exponerin
g 

Referenser 

Kalciumnitrat tetrahydrat 
 OECD 422 

Oral 
Råtta  Effekter på 

fertiliteten-
Negativ 
Utveckling av 
embryo/foster 
eller avkomma-
Negativ 
NOAEL 
> 1500 mg/kg 
bw/dag 

28 dagar   IUCLID 5 
  

 

Slutsats/Sammanfattning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
 
Information om sannolika 
exponeringsvägar 

: Ej tillgängligt. 
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Potentiellt akuta hälsoeffekter 
 
Inandning : Ånga kan irritera ögonen och andningsorganen. 

Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en 
hälsofara. Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma 
efter exponering. 
 

Förtäring : Skadligt vid förtäring. Kan orsaka frätskador i mun, hals 
och mage.  
 

Hudkontakt : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 

Kontakt med ögonen : Orsakar allvarliga ögonskador.  
 

Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska 
egenskaper 
 
Inandning : Ingen specifik data.  

 
Förtäring : Skadliga symptom kan inkludera följande:  

magsmärtor  
Kan orsaka frätskador i mun, hals och mage.  
 

Hudkontakt : Ingen specifik data.  
 

Kontakt med ögonen : Skadliga symptom kan inkludera följande: smärta 
tårretande rodnad  

 
Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering 
Kortvarig exponering 
Potentiella omedelbara 
effekter 

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 

 
Potentiella fördröjda effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
 
Långvarig exponering 
Potentiella omedelbara 
effekter 

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 

 
Potentiella fördröjda effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
 
Potentiellt kroniska hälsoeffekter 
 
Produktens/bestå
ndsdelens namn 

Metod Arter Resultat Exponering Referenser 

Kalciumnitrat tetrahydrat 
 OECD 407 

Subakut 
NOAEL 
Oral 

Råtta  > 1.000 mg/kg 
 

28 dagar 
   

IUCLID 5 
 

 
   Cancerogenitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 
   Mutagenicitet : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 
   Effekter på fertiliteten : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
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   Effekter på embryo/foster 
eller avkomma 

: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  

 
   Effekter på eller via amning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 
   Andra effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 
Annan information : Ej tillgängligt. 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 
12.1 Toxicitet 

Produktens/be
ståndsdelens 
namn 

Metod Arter Resultat Exponering Referenser 

Kalciumnitrat tetrahydrat 
 OECD 203  

Akut LC50 
Sötvatten 

Fisk 1.378 mg/l 96 h IUCLID 5 

 Akut EC50 
Sötvatten 

Daphnia 490 mg/l 48 h IUCLID 5 
 

 Akut EC50 
Saltvatten 

Alger > 1.700 mg/l 10 dagar IUCLID 5 
 

 

Slutsats/Sammanfattning : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
 

Slutsats/Sammanfattning : Lätt biologiskt nedbrytbart i växter och jord.  

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Produktens/beståndsd
elens namn 

LogPow BCF Potential 

Kalciumnitrat 
tetrahydrat 

< 0 Ej tillämpbart. låg 

Slutsats/Sammanfattning : Bioackumulering : Har inte konstaterats  
 
12.4 Rörlighet i jord 

Fördelningskoefficient 
jord/vatten (KOC) 

: Ej tillgängligt. 

Rörlighet : Den här produkten kan transporteras med yt- eller 
grundvattenflöde eftersom dess vattenlöslighet är: hög 

 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
 
PBT : Ej tillämpbart.  
 
vPvB : Ej tillämpbart.  
 
12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.  
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
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Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik 
information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 
1. 
 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Produkt
Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är 

möjligt. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och 
biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med 
kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings 
samt eventuella lokala myndighetskrav. Anlita ett 
auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av 
överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. 
Rester skall inte släppas ut obehandlat till avloppssystem 
utan att det är fullt i enlighet med krav från alla 
myndigheter.  

Farligt avfall : Ja.  
 

Europeiska avfallskatalogen (EWC) 
 

Avfallskod Avfallsbeteckning 
06 10 02* 

 
Avfall som innehåller farliga sulfider 

 
Förpackning 
Avfallsbehandlingsmetoder : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är 

möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning 
eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är 
möjlig.  

 
Speciella försiktighetsåtgärder : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert 

sätt. 
Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma 
förpackningar som inte har rengjorts eller spolats. 
Tomma förpackningar eller innerförpackningar kan ha 
kvar vissa produktrester. 
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt 
med jord, vattendrag, dränering och avlopp.  

 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 
Föreskrift: ADR/RID 
14.1 UN-nummer Inte reglerad. 
14.2 Officiell 
transportbenämning 

Ej tillämpbart. 

14.3 Faroklass för transport Ej tillämpbart.  
 

14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpbart. 
14.5 Miljöfaror Nej. 
Ytterligare information   

  
Föreskrift: ADN 
14.1 UN-nummer Inte reglerad. 
14.2 Officiell 
transportbenämning 

Ej tillämpbart. 
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14.3 Faroklass för transport Ej tillämpbart.  
 

14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpbart. 
14.5 Miljöfaror Nej. 
Ytterligare information   
Farakod : Ej tillämpbart. 

 

 
Föreskrift: IMDG 
14.1 UN-nummer Inte reglerad. 
14.2 Officiell 
transportbenämning 

Ej tillämpbart. 

14.3 Faroklass för transport Ej tillämpbart.  
 

14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpbart. 
14.5 Miljöfaror Nej. 
Ytterligare information 
Havförorenande medel : Nej. 

 
 

 
Föreskrift: IATA 
14.1 UN-nummer Inte reglerad. 
14.2 Officiell 
transportbenämning 

Ej tillämpbart. 

14.3 Faroklass för transport Ej tillämpbart.  
 

14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpbart. 
14.5 Miljöfaror Nej. 
Ytterligare information 
Havförorenande medel : Nej. 

 

 
14.6 Särskilda skyddsåtgärder : Transport inom användarens område: Säkerställ att 

personer som transporterar produkten vet vad som ska 
göras i händelse av olycka eller spill. 

 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden 
 
 
Officiell transportbenämning : Calcium nitrate solutions (50% or less) 
Föroreningskategori : Z 
 
 
14.8 IMSBC : Ej tillämpbart. 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 
miljö 
 
EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 
  Bilaga XIV - Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs 
    Bilaga XIV: Ingen av beståndsdelarna är upptagna. 
  
    Ämnen som inger mycket stora betänkligheter: Ingen av beståndsdelarna är upptagna. 
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EU-förordning (EG) nr 
1907/2006 (REACH) Bilaga XVII 
- Begränsningar av 
tillverkning, utsläppande på 
marknaden och användning av 
vissa farliga ämnen, 
blandningar och varor 

: Tillämplig, Tabell 3, 65. 

 
Övriga EU-föreskrifter 
  Ämnen farliga för ozonskiktet (1005/2009/EU) 
   Ingen av beståndsdelarna är upptagna. 
 
  Förhandsgodkännande (649/2012/EU) 
   Ingen av beståndsdelarna är upptagna. 
 
  Seveso Direktiv 

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet. 
 

Övriga bestämmelser : Denna produkt omfattas av förordning (EU) 98/2013. Alla 
misstänkta transaktioner, försvinnanden och stölder ska 
rapporteras till berörda myndigheter. 

 
Nationella föreskrifter 
 

Förordningen om 
biocidprodukter 

: Ej tillämpbart. 

 
Brandfarlig vätska klass 
(SRVFS 2005:10) 

: Ej tillgängligt. 

Brandfarlig vätska klass 
(SRVFS 2005:10) 

: Ej tillgängligt. 

Härdplastföreskriften : Ej tillämpbart. 

 
Anmärkningar : Enligt vår vetskap är ingen annan nationell lagstiftning 

tillämpbar. 
 
15.2 
Kemikaliesäkerhetsbedömning 

: Fullständig.  
 

 

AVSNITT 16: Annan information 
 
Förkortningar och akronymer : ATE = Uppskattad akut toxicitet 

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar  
DNEL = Härledd noll-effekt nivå (Derived No Effect Level) 
DMEL = Härledd nivå för minimal effekt (Derived Minimal 
Effect Level)  
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser 
enligt CLP 
PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar 
negativ effekt 
RRN = REACH registreringsnummer 
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska  
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vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande 
bw = Kroppsvikt  

Källor till viktiga data : EU REACH IUCLID5 CSR. 
National Institute for Occupational Safety and Health, U.S. 
Dept. of Health, Education, and Welfare, Reports and 
Memoranda Registry of Toxic Effects of Chemical 
Substances. 
Sphera Solutions Inc., 4777 Levy Street, St Laurent, 
Quebec HAR 2P9, Canada. 
Regulation (EC) No 1272/2008 Annex VI. 

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 
1272/2008 [CLP/GHS] 

Klassificering Skäl 
Acute Tox.   4, H302 Beräkningsmetod 
Eye   Dam. 1, H318 Beräkningsmetod 

Faroangivelserna i fulltext 

H302 Skadligt vid förtäring. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

Klassificeringar i fulltext [CLP/GHS] 

Acute Tox. 4, H302 AKUT TOXICITET (oral) - Kategori 4 
Eye Dam. 1, H318 ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION - Kategori 

1 

Kommentarer vid omarbetning : Följande avsnitt innehåller ny och uppdaterad information: 
8. 
Information om exponeringsscenario 

Utskriftsdatum : 21.10.2019 
Utgivningsdatum/ 
Revisionsdatum 

: 19.09.2019 

Datum för tidigare utgåva : 22.11.2018 
Version : 5.0 
Sammanställt av : Yara Chemical Compliance (YCC). 

|| Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version. 

Meddelande till läsaren 
Enligt vår kännedom är informationen i detta säkerhetsdatablad riktig per dagen för dess 
utgivning. Informationen som säkerhetsbladet innehåller ges i syfte att ge vägledning kring 
säkerhet och avser endast det specifika ämne/produkt och den specifika användning som 
beskrivs däri. Denna information gäller inte nödvändigtvis för detta ämne/produkt om det 
kombineras med annat/andra ämne(n) eller produkter eller om det används på annat sätt än 
som beskrivs häri, då alla ämnen/produkter kan ha okända risker och  bör användas med 
försiktighet. Det slutliga avgörandet om ett ämnes/produkts lämplighet sker helt på 
användarens ansvar. 
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AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

1.1 Produktbeteckning 

Handelsnamn 
KEMIRA PAX-XL60Kemiskt namn: Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid 

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

Användning av ämnet eller blandningen 

Vattenbehandlingskemikalie, Används som ämne i syntes som en processkemikalie och som en 
intermediär., Produkter som pH-värdesreglerare, flockningsmedel, utfällningsmedel, 
neutraliseringsmedel 
Rekommenderade begränsningar av användningen 
Får ej användas för andra ändamål än de identifierade användningarna. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Kemira Oyj 
P.O. Box 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefon+358108611, Telefax. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 
Kemiakuten: 020-99 60 00 

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008
Allvarlig ögonskada/ögonirritation; Kategori 1; Orsakar allvarliga ögonskador. 
Korrosivt för metaller; Kategori 1; Kan vara korrosivt för metaller. 

2.2 Märkningsuppgifter 

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 
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Faropiktogram :  

 

    

Signalord : Fara 
 

Faroangivelser : H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H290 Kan vara korrosivt för metaller. 
 

Skyddsangivelser : Förebyggande:  
P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ 

ansiktsskydd. 
P234 Förvaras endast i originalbehållaren. 
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 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 

P390 Sug upp spill för att undvika materiella 
skador. 

Förvaring:  
P406 Förvaras i korrosionsbeständig behållare 

med beständigt innerhölje. 
 

   
 
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 
x 1327-41-9 Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid 
 
 
 

2.3 Andra faror 

Råd; Upphettning över sönderdelningstemperaturen frigör giftiga gaser.  
Potentiella miljöeffekter; Kan förorsaka sänkning av pH i vattendrag och kan på så sätt vara farligt för 
vattenorganismer. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, 
bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i 
halter av 0,1% eller högre.  
 
 
 
 
 

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 

3.2 Blandningar 
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Blandningens kemiska natur  Polyaluminiumkloridlösning 
 

CAS-/EU-
nummer/REACH-
registreringsnumm
er 

Ämnets kemiska namn Koncentration Klassificering i enlighet 
med regelverket (EU) 
1272/2008 

1327-41-9 
215-477-2 
01-2119531563-43 
 

Aluminiumklorid, basisk / 
Polyaluminiumklorid 

25 - 35 %  Met. Corr. Kategori 1,H290 
Eye Dam. Kategori 1,H318 
 

  

Ytterligare information 

 Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 
   

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Allmän rekommendation
 Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.  

Inandning
 Flytta ut i friska luften.  

Hudkontakt
 Skölj med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 

Ögonkontakt
 Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 10 minuter. Använd om 

möjligt ljummet vatten. Sök medicinsk hjälp. 
Förtäring
 Drick 1 eller 2 glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Framkalla INTE kräkning. 

Uppsök läkare. 
 

4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom :   frätande effekter, Kan orsaka obotlig ögonskada. 
 

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

Behandling :   Skölj med mycket vatten. 
 

 
AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Släckmedel 
Släckmedel :   Ej brännbar. 
   Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande 

miljö. 
Olämpligt 
släckningsmedel 

:   Inga särskilda krav. 
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5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 Vid upphettning över sönderdelningstemperatur kan väteklorid bildas. Exponering för 

sönderfallsprodukter kan vara hälsoskadligt. 
 

 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

 I händelse av respirabelt damm och/eller rökgaser, använd en tryckluftsmask och dammtät skyddsdräkt.  

 
 

5.4 Särskilda åtgärder 
 Om möjligt flytta behållare / tankar från farligt område. Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning. 

 
AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 För personligt skydd se avsnitt 8.  

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
 Minimera ytutbredningen genom invallning med inert absorbtionsmedel (sand, grus). Täta brunnar. 

Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas. 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

 Rengörigssätt - små spill  

 Produktrester skall spädas med vatten och neutraliseras med kalkmjölk eller kalkstensmjöl till fast 
konsistens. Skyffla eller sopa upp. Skall behandlas i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. 

 .  

 Rengöringssätt - större spill  

 Sug upp spill med hjälp av en sugbil. Produktrester skall spädas med vatten och neutraliseras med 
kalkmjölk eller kalkstensmjöl till fast konsistens. Skyffla eller sopa upp återstående material. Skall 
behandlas i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
 Informera räddningstjänsten vid utsläpp till vattendrag, mark eller avlopp.  

  
 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 
 För personligt skydd se avsnitt 8. Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direkt kontakt med 

produkten förhindras eller minimeras. 
Små mängder väteklorid kan avges vid temperaturer över kokpunkten.  

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 
 Undvik frysning.  Förvara åtskilt med oförenliga ämne. 
 Av kvalitetsskäl:  
 Förvara vid temperaturer över 0 °C.  



 
SÄKERHETSDATABLAD  
 

 KEMIRA PAX-XL60 
Ref.  1.7/SE/SV SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 

Revisionsdatum: 07.02.2019 Föregående datum: 15.08.2017  Tryckdatum:28.02.2020 

 

 
(c) Kemira Oyj. All rights reserved. Reproduction and distribution is not permitted, unless used for the sole purpose of 
REACH 1907/2006 by customers of Kemira products only. 

5/100 

 Förvara vid en temperatur som inte överstiger 30 °C.  
 Svår att hantera på grund av hög viskositet.  

Icke förenliga produkter 
 Undvik kontakt med klorider, hypokloriter och sulfiter. 

Förpackningsmaterial 
 Lämpligt material: plast (PE, PP, PVC), glasfiberarmerad polyester, gummerat stål, titan 

 
Material som skall undvikas: 
 kloriter, hypokloriter, sulfiter, galvaniserade ytor, Järn, Starka baser 

 Lagerstabilitet: 

Lagringstid 12 Mån. 
7.3 Specifik slutanvändning 
 
 
  

Ingen vidare information finns tillgänglig 
  
 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

 
8.1 Kontrollparametrar 

 Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid 
 SE AFS, 2005, NGV = 1 mg/m³, total andel, Beräknad som Al 
 

 
DNEL 
Aluminiumklorid, basisk / 
Polyaluminiumklorid 

: Användningsområde: Arbetstagare 
Exponeringsväg: oralt 
Potentiella hälsoeffekter: Långtidsexponering - systemiska 
effekter 
Värde:  0,5 mg/kg kroppsvikt/dag 
Beräknad som Al 

   
  Användningsområde: Arbetstagare 

Exponeringsväg: Inandning 
Potentiella hälsoeffekter: Långtidsexponering - systemiska 
effekter 
Värde:  1,8 mg/m³ 
Beräknad som Al 

   
  Användningsområde: Konsumenter 

Exponeringsväg: oralt 
Potentiella hälsoeffekter: Långtidsexponering - systemiska 
effekter 
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Värde:  0,3 mg/kg kroppsvikt/dag 
Beräknad som Al 

   
  Användningsområde: Konsumenter 

Exponeringsväg: Inandning 
Potentiella hälsoeffekter: Långtidsexponering - systemiska 
effekter 
Värde:  1,1 mg/m³ 
Beräknad som Al 

 
PNEC 
Aluminiumklorid, basisk / 
Polyaluminiumklorid 

: Reningsverk 
PNEC-värdet är väldigt beroende på villkor som pH och 
organiskt material och därför kan inte ett sant PNEC-värde 
beräknas och behövs ej heller beräknas. 
 
 

  Oralt 
Bioackumuleringsförmåga, Sekundär förgiftning, obetydlig, 
Härledd från 'väntad non-effektkoncentration' (PNEC), Inte 
tillämpligt 
 

  Jord 
studie vetenskapligt obefogad 
 

  Vatten 
Inte tillämpligt,Ämnet anses inte ge upphov till långsiktiga 
effekter i vattenmiljöer på grund av att det snabbt bildas 
olösliga hydroxider.,PNEC-värdet är väldigt beroende på 
villkor som pH och organiskt material och därför kan inte ett 
sant PNEC-värde beräknas och behövs ej heller beräknas. 
 
 

  Sötvattenssediment 
PNEC-värdet är väldigt beroende på villkor som pH och 
organiskt material och därför kan inte ett sant PNEC-värde 
beräknas och behövs ej heller beräknas. 
 
 

  Havssediment 
PNEC-värdet är väldigt beroende på villkor som pH och 
organiskt material och därför kan inte ett sant PNEC-värde 
beräknas och behövs ej heller beräknas. 
 
 

  Luft 
Inte tillämpligt 
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8.2 Begränsning av exponeringen 

 
8.2.1Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 
 Undvik kontakt med huden och ögonen.  
 Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  

 Ögonsköljflaska eller ögondusch skall finnas på arbetsplatsen.  

 
8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 
Handskydd 

 Handskmaterial: PVC och neoprenhandskar 
 Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374. 
 Vänligen observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid från 

handskleverantören. Beakta även de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom risken 
för sönderskärning, utslitning och kontakttiden.Handskar skall tas av och bytas omedelbart, om det finns 
märken av sönderfall eller kemisk genomgång. 

 Genombrottstid: > 480 Min. 
 

Ögonskydd

 Tättslutande skyddsglasögon. Ögonsköljflaska med rent vatten . 
 (EN 166)  

Hud- och kroppsskydd 
 Långärmad klädsel Använd skyddsklädsel vid behov. 

 
Andningsskydd

 Vid förekomst av ångor, dimma eller aerosol, använd andningskydd. (filter P2) 

 
 
AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Allmänna upplysningar (utseende, lukt)  
Aggregationstillstånd vätska, 

Färg gulaktig 
 

Lukt obetydlig 
  

 
Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation 

pH-värde ca. 1,5 
Kristallisationpunkt/-område -30 °C 
Kokpunkt/kokpunktsintervall 100 - 120 °C 
Flampunkt  

Inte tillämpligt, oorganisk förening 
Brandfarlighet (fast form, gas)  Produkten är inte brandfarlig.  



 
SÄKERHETSDATABLAD  
 

 KEMIRA PAX-XL60 
Ref.  1.7/SE/SV SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 

Revisionsdatum: 07.02.2019 Föregående datum: 15.08.2017  Tryckdatum:28.02.2020 

 

 
(c) Kemira Oyj. All rights reserved. Reproduction and distribution is not permitted, unless used for the sole purpose of 
REACH 1907/2006 by customers of Kemira products only. 

8/100 

 
Explosiva egenskaper: 

Nedre explosionsgräns  
Inte tillämpligt 

Övre explosionsgräns   
Inte tillämpligt 

Densitet 1,28 - 1,34 gr/cm³ 
 

Löslighet: 
Löslighet i vatten  ( 20 °C) 

helt löslig 
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten  

Inte tillämpligt, oorganisk förening 
Termiskt sönderfall > 200 °C 

 
Viskositet: 

Viskositet, dynamisk 10 - 30 mPa.s  ( 23 °C) 
  

Oxiderande  
inte oxiderande 
 

Flyktiga organiska ämnen (VOC)  Inte tillämplig 
 
 

9.2 Övrig data 
 

Ytspänning ej fastställt 
Frätning    

Kan vara korrosivt för metaller. 
 

 
AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 

Fräter på metall. 

10.2 Kemisk stabilitet 

Stabil vid normala förhållanden. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

Farliga reaktioner : Baser orsakar exotermiska reaktioner. 
 

 : Kontakt med vissa metaller (e.g. aluminium, zink) kan bilda 
explosiva gasblandningar med luft. 
 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 

Förhållanden som ska 
undvikas 

: Undvik frysning. 
 

  Utsätt ej för temperaturer över 200 °C. 
 

10.5 Oförenliga material 
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Material som skall undvikas : kloriter 
hypokloriter 
sulfiter 
galvaniserade ytor 
Järn 
Starka baser 
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 

Farliga 
sönderdelningsprodukter 

: Små mängder väteklorid kan avges vid temperaturer över 
kokpunkten. 
 

Termiskt sönderfall : >200 °C 
 

 
AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet 

 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.  

 
Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid: 
LD50/Oralt/Råtta: > 2 000 mg/kg 
LD50/Oralt/: > 487 mg/kg 
Beräknad som Al  
  
LC50/Inandning/Råtta: > 5,6 mg/l 
LC50/Inandning/Råtta: > 1,4 mg/l 
Beräknad som Al 
  
LD50/Hud: > 2 000 mg/kg 
Anmärkning: Jämförelse (interpolering), CAS-nr., 39290-78-3 
  
LD50/Hud: > 550 mg/kg 
Anmärkning: Beräknad som Al 
  

 
Irritation och frätning  

Hud:  
Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka: Hudirritation torr hud .   
 
Ögon:  
Orsakar allvarliga ögonskador.   
 
Andningsorgan: 
Inandning av aerosoldimma kan orsaka irritation i andninsvägarna.  
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Slemhinnor:  
Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar, ont i halsen och magont.  

 
Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid: 
 
Hud: Kanin/OECD:s riktlinjer för test 404: Ingen hudirritation 
Anmärkning: (45 % lösning)   
 
Ögon: Kanin/OECD:s riktlinjer för test 405: Kan eventuellt irritera ögonen. 
Anmärkning: (45 % lösning)   
 
Kanin/OECD:s riktlinjer för test 405:  
Orsakar allvarlig ögonirritation vid djurexperiment.   
 
 
Kan orsaka obotlig ögonskada.   

 

Allergiframkallande egenskaper 

 
Anmärkning: Informationen baserar sig på de toxiska egenskaperna av enskilda komponenter i 
produkten.  
Icke sensibiliserande.   
 
Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid: 
 Icke sensibiliserande. 

 
Toxiska långtidseffekter  

 
Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid: 
Toxicitet vid upprepad dosering:  

Oralt/Råtta:  
NOAEL:  1 000 mg/kg 
Anmärkning: Systemisk toxicitet kroppsvikt/dag  

 
 
NOAEL:  90 mg/kg 
Anmärkning: kroppsvikt/dag Beräknad som Al  

 
 

 
Oralt/Råtta/OECD TG 422:  
NOAEL:  200 mg/kg 
Anmärkning: kroppsvikt/dag Lokala effekter  

 
 
NOAEL:  18 mg/kg 
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Anmärkning: kroppsvikt/dag Beräknad som Al  
 

 
 

Inandning/Råtta:  
NOAEL:  =  0,0153 mg/l 
Anmärkning: Jämförelse (interpolering) CAS-nr. 12042-91-0  

 
Inandning:  
NOAEL:  =  0,0047 mg/l 
Anmärkning: Beräknad som Al  

 
Cancerogenitet 

 
Anses inte vara carcinogen.  

 
Mutagenitet 

Mutagenicitet (Salmonella typhimurium - omvänt mutationstest)/AMES-test/OECD Test Guideline 
471:  
Resultat: Negativ 
Metabolisk aktivering: med och utan 

 
In vitro däggdjursceller/mikrokärntest/OECD TG 487:  
Resultat: Negativ 
Metabolisk aktivering: med och utan 

 
Genmutationsstudie på däggdjursceller in vitro/Lymfom/OECD TG 476:  
Resultat: Negativ 
Metabolisk aktivering: med och utan 

 
 
Reproduktionstoxicitet 

Oralt/Råtta/hona/Reproduktionseffekter/OECD TG 452: 
NOAEL:  3 225 mg/kg 
NOAEL F1: 
Anmärkning: Jämförelse (interpolering) CAS-nr. 31142-56-0  
Ingen känd effekt.  

 
Oralt/Råtta/hane och hona/Siktanalys/OECD TG 422: 
NOAEL:  1 000 mg/kg 
NOAEL F1: 
Ingen känd effekt.  

 
 
Anses inte vara reproduktionsstörande.  

 
Teratogenicitet 

Oralt/Råtta/OECD TG 452: 
NOAEL:  1 075 mg/kg 
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Jämförelse (interpolering) Visade ingen mutagen eller teratogen effekt vid djurförsök. CAS-nr. 
31142-56-0  

 
 
 
 
 
 

Erfarenhet människa 

Inandning 
Symptom: Inandning kan framkalla följande symptom:, hosta och andningssvårigheter 

Kontakt med hud 
Symptom: Upprepad eller långvarig hudkontakt kan orsaka:, torr hud, irritation 

Kontakt med ögon 
Symptom: Vid kontakt med ögonen kan sveda och tårflöde uppstå. 

Förtäring 
Symptom: Förtäring kan framkalla följande symptom:, illamående, irritation av mun, matstrupe och 
magsäck 

  
AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 

12.1 Toxicitet 

Akvatisk toxicitet 

 

 
Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Vid miljömässigt relevant pH (pH 5,5 - 8) är lösligheten av 
aluminium låg. Aluminiumsalter dissocierar med vatten vilket resulterar i snabb bildning och utfällning av 
aluminiumhydroxid. Vid pH <5,5, blir den fria jonen (Al3+) den mest förekommande formen, den ökade 
tillgängligheten vid detta pH återspeglas i högre toxicitet. Vid pH 6,0 - 7,5 minskar lösligheten på grund 
av bildandet av olösliga Al(OH)3. Vid högre pH (pH> 8,0) dominerar den mer lösliga Al(OH)4- formen, 
vilket återigen ökar tillgängligheten. 
 Aluminiumsalter bör därför inte släppas ut i vattendrag på ett okontrollerat sätt och pH-svängningar runt 
5 - 5,5 bör undvikas.  

 
Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid: 
LC50/96 h/Danio rerio/OECD:s riktlinjer för test 203: > 1 000 mg/l 
LC50: > 243 mg/l 
Beräknad som Al  
 
NOEC/Danio rerio/OECD:s riktlinjer för test 203: > 1 000 mg/l 
LC50: > 0,156 mg/l 
Beräknad som Al Maximala lösligheten under de rådande testförhållandena.  
 
EC50/Daphnia magna (vattenloppa)/halvstatiskt test/OECD:s riktlinjer för test 202: 98 mg/l 
EC50: 24 mg/l 
Beräknad som Al  
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EC50/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)/statiskt test/OECD:s riktlinjer för test 201: 15,6 
mg/l 
EC50: 3,8 mg/l 
Beräknad som Al  
 
NOEC/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)/statiskt test/OECD:s riktlinjer för test 201: 1,1 
mg/l 
NOEC: 0,27 mg/l 
Beräknad som Al  

 
Toxicitet för andra organismer 

 

 
Inga data finns tillgängliga på själva produkten.  

 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Biologisk nedbrytbarhet:  
   
 
Anmärkning: Vid reaktion med vatten i pH-området 6 - 9 bildas aluminiumhydroxid.  
Metoderna för att påvisa bionedbrytbarhet är inte användbara på oorganiska ämnen.  
 
Kemisk nedbrytning: 
 
Vid reaktion med vatten i pH-området 5,8 - 8 bildas aluminiumhydroxid.  

 
Biologisk nedbrytbarhet: 
Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid:  
   
 
Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpbara på oorganiska ämnen.  

 
Kemisk nedbrytning: 
Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid:  
 
Vid reaktion med vatten i pH-området 5,8 - 8 bildas aluminiumhydroxid.  

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 

 
Förväntas inte bioackumulera.  
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Inte tillämpligt, oorganisk förening 

 
Aluminiumklorid, basisk / Polyaluminiumklorid:  
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Inte tillämpligt, oorganisk förening 

12.4.Rörlighet i jord 
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Rörlighet 

Löslighet i vatten: helt löslig ( 20 °C) 
Ytspänning: ej fastställt 

 
 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och 
toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre. 
 

 
12.6 Andra skadliga effekter 

Kan förorsaka sänkning av pH i vattendrag och kan på så sätt vara farligt för vattenorganismer.   
 
AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Produkt Klassificeras som farligt avfall.Skall behandlas i enlighet med 

lokala och nationella bestämmelser. 
Noggrannt rengjort emballage kan källsorteras. 

Förorenad förpackning Klassificeras som farligt avfall. Skall behandlas i enlighet med 
lokala och nationella bestämmelser.  

 
AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 

14.1 UN-nummer 3264 
 

Landtransport 
ADR: 
Benämning av godset:  

14.2 Officiell transportbenämning FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Aluminiumklorid, 
basisk / Polyaluminiumklorid  ) 

14.3 Faroklass för transport 8 
14.4 Förpackningsgrupp: III 
Klassificeringskod: C1 
Riskkod 80 
Etiketter (ADR/RID): 8  

  
Järnvägstransport 
RID 

14.1 Officiell transportbenämning FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S. 
14.2 Klass: 8 
14.4 Förpackningsgrupp: III 
Klassificeringskod: C1 
Riskkod: 80 
Etiketter (ADR/RID): 8  
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Sjötransport
IMDG: 
Benämning av godset: 
14.2 Officiell transportbenämning UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 

(ALUMINIUM CHLORIDE, BASIC / POLYALUMINIUM CHLORIDE ) 
14.3 Faroklass för transport: 8 
14.4 Förpackningsgrupp: III 
IMDG-etiketter: 8 
14.5 Miljöfaror: 

Flygtransport 
ICAO/IATA: 
Benämning av godset 
14.2 Officiell transportbenämning UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Aluminium chloride, 

basic / Polyaluminium chloride ) 
14.3 Faroklass för transport: 8 
14.4 Förpackningsgrupp: III 
ICAO-etiketter: 8  

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

Inte tillämpligt 

14.8 Särskilda skyddsåtgärder 
 Produkten är klassificerad som farligt gods eftersom den är svagt frätande på metaller. 

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 
miljö 

Andra föreskrifter : Inga begränsningar har identifierats utöver de som redan 
täcks av förordningarna. 

: Avfallsförordning (SFS 2011:927), med ändringar 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker 
(AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, 
föreskrifter 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, AFS 2015:7 
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Anmälningsstatus 

 :  
TSCA : Samtliga komponenter i denna produkt finns med på TSCA 

Chemical Inventory eller behöver inte tas upp på denna 
inventarieförteckning. 

DSL : Samtliga komponenter i denna produkt finns med på Domestic 
Substances List (DSL) eller behöver inte finnas med på denna 
lista. 

AICS : Samtliga beståndsdelar av denna produkt är listade i Australian 
Inventory of Chemical Substances 
(AICS) eller behöver inte tas upp på denna 
inventarieförteckning. 

IECSC : Samtliga komponenter tillhörande denna produkt finns med på 
den kinesiska inventarieförteckningen 
alternativt behöver inte finnas med där. 

KECI : Samtliga komponenter tillhörande denna produkt finns med på 
den koreanska (ECL) 
inventarieförteckningen alternativt behöver inte finnas med där. 

PICCS : Samtliga komponenter tillhörande denna produkt finns med på 
den filippinska (PICCS) 
inventarieförteckningen alternativt behöver inte finnas med där. 

EINECS : Samtliga komponenter i denna produkt finns med i European 
Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS) eller 
behöver inte tas upp på denna inventarieförteckning. 

NZIoC : Samtliga komponenter i denna produkt finns med i den Nya 
Zeeländska inventarieförteckningen (NZloC) eller behöver inte 
tas upp i denna 
förteckning. 

TCSI : Produktens Taiwan Toxic Chemical Substances Control Act 
Inventory status är ej fastställd. 

 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för huvudkomponenten. 
 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 

Utförlig text med hänvisning till H-översikterna finns under avsnitt 3.
H290 Kan vara korrosivt för metaller. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 

Utbildningsråd 

Läs säkerhetsdatabladet innan användning av produkten. 
Ytterligare information 

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid 
det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för 
säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och 
skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det 
angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat 
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material eller process om inte angivet i texten.  
Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet 

Bestämmelser, databaser, litteratur, egna tester. 
Tillägg, Borttag, Omarbetad 

Relevanta förändringar är utmärkta med vertikala streck. 



SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 

FSFAB KEMIRA PIX 111 / IBC 1137 KG 
Version  7.0  Tryckdatum 02.02.2018 

Revisionsdatum / giltig från 01.02.2018 

600000001699 1/39 SV 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1. Produktbeteckning 

Handelsnamn : FSFAB KEMIRA PIX 111 / IBC 1137 KG 

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

Användning av ämnet 
eller blandningen 

: Används som:, Vattenbehandlingskemikalie, Identifierad 
användning: Se tabell framför appendix för en fullständig 
översikt över identifierade användningar. 

Användningar som avråds : För tillfället har vi inte identifierat några användningar som 
avråds 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag : Brenntag Nordic AB 
Koksgatan 18 
SE 20211 Malmoe  

Telefon : +46 (0)40-28 73 00 
Telefax : +46 (0)40-93 7015 
E-postadress  : SDS.SE@brenntag-nordic.com 
Ansvarig/utfärdande 
person 

: Environment & Quality 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för 
nödsituationer 

: Vid olyckfall: ring 020 - 99 60 00 (Kemiakuten, tillgängligt 
dygnet runt) 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 
Faroklass Farokategori Målorgan Faroangivelser 

Akut toxicitet (Oralt) Kategori 4 --- H302 

Irriterande på huden Kategori 2 --- H315 
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Allvarlig ögonskada Kategori 1 --- H318 

Korrosivt för metaller Kategori 1 --- H290 
 
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 

 
De viktigaste skadliga effekterna 
 

Människors hälsa : Inandning kan ge sveda och hosta. 
Hudkontakt kan verka irriterande. Långvarig och upprepad  
exponering kan orsaka sveda och rodnad. 
Orsakar frätskador på ögonen. 
Förtäring kan ge sveda, kräkningar, magsmärtor, eventuellt 
svår allmänpåverkan (chock) och njurskada. 
 

Fysikaliska och kemiska 
faror 

: Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas 
såsom:, väteklorid 
 

Potentiella miljöeffekter : Skadlig effekt på vattenlevande organismer på grund av pH-
förändring. 
 

 

2.2. Märkningsuppgifter 

Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 
 
Farosymbol :  

 

 

   

 
Signalord : Fara 

 
Faroangivelser : H302 Skadligt vid förtäring. 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H315 Irriterar huden. 
H290 Kan vara korrosivt för metaller. 
 

Skyddsangivelser   
   
Förebyggande : P264 Tvätta huden grundligt efter användning. 

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. 

P302 + P352 + P310 VID HUDKONTAKT: Tvätta med 
mycket vatten. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 

P301 + P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 
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Förvaring : P406 Förvaras i korrosionsbeständig behållare 

med beständigt innerhölje. 
 

 
 
Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 
 

• Järn(III)klorid 
 

2.3. Andra faror 

Se sektion 12.5 för resultat av PBT och vPvB bedömningar. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.2. Blandningar 

 Klassificering 
(FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) 

Farliga komponenter Koncentration 
[%] 

Faroklass / Farokategori Faroangivelser 

Järn(III)klorid 

CAS-nr. : 7705-08-0 
EG-nr. : 231-729-4 
EG REACH-
Reg.nr. 

: 01-2119497998-05-xxxx 
 

>= 35 - <= 45 Acute Tox.4 
Skin Irrit.2 
Eye Dam.1 
 

H302 
H315 
H318 
 

saltsyra 

INDEX-nr : 017-002-01-X 
CAS-nr. : 7647-01-0 
EG-nr. : 231-595-7 
EG REACH-
Reg.nr. 

: 01-2119484862-27-xxxx 
 

>= 1 - <= 2 Met. Corr.1 
Skin Corr.1A 
Eye Dam.1 
STOT SE3 
 

H290 
H314 
H318 
H335 
 

 
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. 

 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1.  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Vid inandning : Flytta ut i friska luften. Håll patienten varm och i vila. Uppsök 
läkare. Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning. Om 
andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord 
andning.  

 
Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta med 

mycket vatten. Kontakta läkare.  
 

Vid ögonkontakt : Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, 
i minst 15 minuter. Ta ur kontaktlinser. Kontakta läkare. 
Fortsätt att spola ögonen under transport till sjukhus.  
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Vid förtäring : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. 
Framkalla INTE kräkning. Kontakta omedelbart läkare.  

 

4.2.  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter 
och symptomer. 

 
Effekter : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter 

och symptomer. 

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

Behandling : Behandla symptomatiskt. 
 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala 
förhållanden och omgivande miljö. 

Olämpligt 
släckningsmedel 

: Ingen information tillgänglig. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Särskilda risker vid 
brandbekämpning 

: Farliga sönderfallsprodukter bildas vid upphettning: väteklorid 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Särskild skyddsutrustning 
för 
brandbekämpningsperson
al 

: Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av 
omgivningen som andningsskydd. 

Ytterligare råd : Ingen ytterligare information är tillgänglig. 
 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Personliga 
skyddsåtgärder 

: Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. För personligt 
skydd se avsnitt 8.  

6.2.  Miljöskyddsåtgärder 

Miljöskyddsåtgärder : Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. Vid 
större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större utsläpp i 
vatten kontakta vattenverk eller reningsverk.  

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
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Metoder och material för 
inneslutning och sanering 

: Stoppa fortsatt läckage om det kan göras utan fara. Sug upp 
med inert absorberande material. Skyffla upp i lämplig 
behållare för bortskaffning. Se även avsnitt 13: 
Avfallshantering  

 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituation. 
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning. 
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering. 

 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Råd för säker hantering : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. 
Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden och 
ögonen. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas 
på arbetsplatsen. 

 
Åtgärder beträffande 
hygien 
 

: Tag genast av nedstänkta kläder. Rökning, intag av föda och 
dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Tvätta händerna före 
raster och efter arbetstidens slut. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Krav på lagerutrymmen 
och behållare 

: Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras åtskilt från 
livsmedel och djurfoder. Förvaras frostfritt. Avger vätgas genom 
reaktion med metaller. Lämpliga material för behållare: 
Plastmaterial 

 
Råd för gemensam lagring : Material som skall undvikas: Baser Metaller  

 

7.3. Specifik slutanvändning 

Specifika 
användningsområden 

: Identifierad användning: Se tabell framför appendix för en 
fullständig översikt över identifierade användningar. 

 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Beståndsdel: saltsyra CAS-nr. 7647-01-0 
Andra arbetsrelaterade gränsvärden 

 
EU. Indikativa hygieniska gränsvärden i direktiven 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 
2009/161/EU, Tidsvägt genomsnitt 
5 ppm, 8 mg/m3 
Indikativ 
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EU. Indikativa hygieniska gränsvärden i direktiven 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 
2009/161/EU, Short Term Exposure Limit (STEL): 
10 ppm, 15 mg/m3 
Indikativ 
 
Sverige. Gränsvärdelistan, Korttids gränsvärde 
4 ppm, 6 mg/m3 
 
Sverige. Gränsvärdelistan, Nivågränsvärde 
2 ppm, 3 mg/m3 
 

Beståndsdel: Järn(III)klorid CAS-nr. 7705-08-0 
Härledd nolleffektnivå (DNEL)/Härledd minimal effekt nivå (DMEL) 

 
DNEL   
Arbetstagare, Akuta - systematiska effekter, Hudkontakt  
Jämförelse (interpolering), Järn(III)klorid hexahydrat 
 

: 1,7 mg/kg bw/dag 
 

DNEL   
Arbetstagare, Akuta - systematiska effekter, Hudkontakt  
Fe 
 

: 0,57 mg/kg bw/dag 
 

DNEL   
Arbetstagare, Akuta - systematiska effekter, Inandning  
Jämförelse (interpolering), Järn(III)klorid hexahydrat 
 

: 5,9 mg/m3 
 

DNEL   
Arbetstagare, Akuta - systematiska effekter, Inandning  
Fe 
 

: 2,01 mg/m3 
 

DNEL   
Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Hudkontakt  
Jämförelse (interpolering), Järn(III)klorid hexahydrat 
 

: 1,7 mg/kg bw/dag 
 

DNEL   
Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Hudkontakt  
Fe 
 

: 0,57 mg/kg bw/dag 
 

DNEL   
Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Inandning  
Jämförelse (interpolering), Järn(III)klorid hexahydrat 
 

: 5,9 mg/m3 
 

DNEL   
Arbetstagare, Långtids - systemiska effekter, Inandning  
Fe 
 

: 2,01 mg/m3 
 

 
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) 

 
Avloppsreningsverk  
Fe 

: 500 mg/l 
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Sötvattenssediment  
 

: 49,5 mg/kg torrvikt (d.w.) 
 

Havssediment  
 

: 49,5 mg/kg torrvikt (d.w.) 
 

Jord  
 

: 55,5 mg/kg torrvikt (d.w.) 
 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 

Använd tillfredsställande ventilation och/eller teknisk övervakning vid högtemperatursbearbetning 
som skydd mot exponering för ångor. 

Exponering minskar primärt beroende på val av arbetsmetod och tekniska åtgärder. 
Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. 
Personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd 
 

Anmärkning : Använd andningsskydd. 
Rekommenderad filtertyp:B 

 
Handskydd 
 
Anmärkning : Följande material är lämpliga: 

Använd handskar av PVC 
Neoprenhandskar 
Var vänlig och observera instruktionerna avseende 
genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av 
handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena 
under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, 
utslitning och kontakttiden. 
 

 
Ögonskydd 

 
Anmärkning : Skyddsglasögon 

 
Hud- och kroppsskydd 

 
Anmärkning : Använd lämpliga skyddskläder. 

 
 Begränsning av miljöexponeringen 

Allmän 
rekommendation 

: Tillåt inte produkten att nå avlopp, vattendrag eller mark. 
Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större utsläpp i 
vatten kontakta vattenverk eller reningsverk. 
 

 

 

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

Form :  vätska 
 

Färg :  mörkbrun 
 

Lukt :  sur 
 

Lukttröskel :  Ingen tillgänglig data 
 

pH-värde  : ca. 1  
 

Fryspunkt/-område : < -20 °C  
 

Kokpunkt/kokpunktsintervall : 100 - 105 °C  
 

Flampunkt : Ingen tillgänglig data 
 

Avdunstningshastighet :  Ingen tillgänglig data 
 

Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data 
 

Övre explosionsgräns : Ingen tillgänglig data 
 

Nedre explosionsgräns : Ingen tillgänglig data 
 

Ångtryck : Ingen tillgänglig data 
 

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data 
 

Densitet : 1,41 - 1,44 g/cm3  
 

Löslighet i vatten : löslig 
 

Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten 

: Ingen tillgänglig data 

 
Självantändningstemperatur : Ingen tillgänglig data 

 
Termiskt sönderfall :  315 °C  

 
Viskositet, dynamisk : Ingen tillgänglig data 

 
Explosivitet :  Ingen tillgänglig data 

 
Oxiderande egenskaper :  Ingen tillgänglig data 

 

9.2. Annan information 

Ingen ytterligare information är tillgänglig. 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 
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Anmärkning : Frätande vid metallkontakt 

10.2. Kemisk stabilitet 

Anmärkning : Stabil vid normala förhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Farliga reaktioner : Frätande vid metallkontakt Avger vätgas genom reaktion med 
metaller.  

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Förhållanden som ska 
undvikas 

: Skydda mot frost, hetta och solljus. 

Termiskt sönderfall : 315 °C 
 

10.5. Oförenliga material 

Material som skall 
undvikas 

: Metaller, Baser 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Farliga 
sönderdelningsprodukter 

: Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom: 
Klorvätegas 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Data för produkten 
Akut toxicitet 

Oralt 
 

Uppskattad akut 
toxicitet 

: ca. 1600 mg/kg ) (Beräkningsmetod) 

  Skadligt vid förtäring., Förtäring kan ge sveda, kräkningar, 
magsmärtor, eventuellt svår allmänpåverkan (chock) och 
njurskada.  

Inandning 
 

  Inandning kan ge sveda och hosta.  

Hud 
 

  Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data 
för de enskild komponent.  

Irritation 

Hud 
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Resultat : Hudkontakt kan verka irriterande. Långvarig och upprepad  
exponering kan orsaka sveda och rodnad. 
Kan orsaka missfärgning vid kontakt med huden. 

Ögon 
 

Resultat :  Stänk i ögonen kan ge smärta och frätsår. Risk för bestående 
synskada. 

Allergiframkallande egenskaper 
 

Resultat : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data 
för de enskild komponent. 

CMR-effekter 

CMR egenskaper 
 

Cancerogenitet : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data 
för de enskild komponent. 

Mutagenitet 
 

: Ingen tillgänglig data 
 

Reproduktionstoxicitet : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data 
för de enskild komponent. 

Specifik organtoxicitet 

Enstaka exponering 
 

Anmärkning : Ingen tillgänglig data 

Upprepad exponering 
 

Anmärkning : Ingen tillgänglig data 

Andra toxikologiska egenskaper 

Toxicitet vid upprepad dosering 
 

  Ingen tillgänglig data 
 

Fara vid aspiration 
 

  Ingen tillgänglig data,  
Beståndsdel: Järn(III)klorid CAS-nr. 7705-08-0 

Akut toxicitet 

Oralt 
 

LD50 : 1300 mg/kg (Mus) Jämförelse (interpolering)  
LD50 : 640 mg/kg (Råtta) Upplysningen är grundad på data erhållna från 

liknande ämnen., Järndiklorid  
 

Hud 
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LD50 : > 2000 mg/kg (Råtta) (OECD:s riktlinjer för test 402) 
 

Allergiframkallande egenskaper 
 

Resultat : ej sensibiliserande (Lokala lymfkörtel test.; Mus) (OECD:s riktlinjer 
för test 429)Jämförelse (interpolering) 

 
CMR-effekter 

CMR egenskaper 
 

Cancerogenitet : Den anses inte vara cancerframkallande. 
Mutagenitet : In vitrotester visade inte mutagena effekter 
Teratogenicitet : Ingen tillgänglig data 
Reproduktionstoxicitet : Ingen tillgänglig data 

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

 
 
Beståndsdel: Järn(III)klorid CAS-nr. 7705-08-0 

Akut toxicitet 

Fisk 
 

LC50 : 59 mg/l (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre); 96 h)  
NOEC  > 1 mg/l (Lepomis macrochirus (Blågälad solabborre); 96 h)  

 
 

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur 
 

EC50 : 27,9 mg/l (Daphnia (vattenloppa); 48 h)  
EC50  27 mg/l (Daphnia magna (vattenloppa); 48 h)  

 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Data för produkten 
Persistens och nedbrytbarhet 

Bionedbrytbarhet 
 

Resultat : Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte 
tillämpbara på oorganiska ämnen. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 
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Beståndsdel: Järn(III)klorid CAS-nr. 7705-08-0 

Bioackumulering 
 

Resultat : Bedöms som ej bioackumulerande. 

12.4. Rörlighet i jord 

Data för produkten 
Rörlighet 

 
Resultat : Produkten är rörlig i vattenmiljön.  

 
 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

 
Beståndsdel: Järn(III)klorid CAS-nr. 7705-08-0 

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
 

Resultat : Ämnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller 
giftigt (PBT)., Ämnet anses inte vara varken mycket persistent eller 
mycket bioackumulerande (vPvB).  

12.6. Andra skadliga effekter 

Data för produkten 
Tillägg till ekologisk information 

 
Resultat : Skadlig effekt på vattenlevande organismer på grund av pH-

förändring. 
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Produkt 
 

: Produkten är klassad som farligt avfall enligt 
avfallsförordningen (2011:927). Rådfråga lokala myndigheter 
vid hantering av avfall. Förhindra utsläpp i avloppet. 
 

Förorenad förpackning 
 

: Förpackningar som inte kan rengöras skall tas om hand på 
samma sätt som ämnet. 
 

Europeisk 
Avfallskatalognummer 
 

: Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på 
produktens tilltänkta användningsområde. 
 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 
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14.1. UN-nummer 

2582 
 

14.2. Officiell transportbenämning 

ADR : JÄRNTRIKLORID, LÖSNING 
RID : JÄRNTRIKLORID, LÖSNING 
IMDG : FERRIC CHLORIDE SOLUTION 

14.3. Faroklass för transport 

ADR-Klass 
(Etiketter; Klassificeringskod; 
Farlighetsnummer; Tunnel-restrik-tionskod) 

: 8 
8; C1; 80; (E) 

RID-Klass 
(Etiketter; Klassificeringskod; 
Farlighetsnummer) 

: 8 
8; C1; 80 

IMDG-Klass 
(Etiketter; EmS) 

: 8 
8; F-A, S-B 

14.4. Förpackningsgrupp 

ADR : III 
RID : III 
IMDG : III 

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarlig enligt ADR : nej 
Miljöfarlig enligt RID : nej 
Marine Pollutant enligt IMDG-koden : nej 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Ej tillämpbart. 

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

IMDG : Ej tillämpbart. 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

 
Data för produkten 

 
Andra föreskrifter :  · AFS 2015:7 Arbetsmiljöverkets Författningssamling: 

           HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN 
 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
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En kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne. 
 

AVSNITT 16: Annan information 

 
Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3. 

 
H290 Kan vara korrosivt för metaller.  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  

 
Förkortningar och akronymer 
 
STOT
specifik organtoxicitet SVHC 
ämne som inger mycket 
stora betänkligheter 

UVCB-ämne 

ämne med okänd eller 
varierande 
sammansättning, 
komplexa 
reaktionsprodukter och 
biologiskt material 

vPvB-ämne 

mycket lpersistent och 
mycket 
bioackumulerande ämne 

 

BCF biokoncentrationsfaktor 
BOD biokemisk syreförbrukning 
CAS Chemical Abstracts Service 
CLP klassificering, märkning och förpackning 
CMR-ämne cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämne 
COD kemisk syreförbrukning 
DNEL härledd nolleffektnivå 
Einecs europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen 
Elincs europeisk förteckning över förhandsanmälda ämnen 
GHS globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av 

kemikalier 
LC50 Genomsnittlig dödlig koncentration 
LOAEC lägsta koncentration där en skadlig effekt observeras 
LOAEL lägsta observerade effektnivå 
LOEL lägsta nivå där effekt observeras 
NLP före detta polymer 
NOAEC koncentration där ingen skadlig effekt observeras 
NOAEL nivå där ingen skadlig effekt observeras 



FSFAB KEMIRA PIX 111 / IBC 1137 KG 

600000001699 / Version 7.0 15/39 SV 

NOEC nolleffektkoncentration 
NOEL nolleffektnivå 
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

yrkeshygieniskt gränsvärde 
PBT-ämne persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne 
PNEC uppskattad nolleffektkoncentration 

Hänvisningar till viktig 
litteratur och datakällor 

: För att skapa detta säkerhetsdatablad har leverantörens 
information samt information från Europeiska 
kemikaliemyndigheten(ECHA) databas "registrerade ämnen" 
används. 

Metoder för 
produktklassificering 

: Klassificeringen för människors hälsa, fysiska och kemiska 
risker samt miljörisker är bestämt utifrån en kombination av 
beräkningsmetoder och testdata, om den är tillgänglig. 

Information för utbildning : Arbetstagarna måste utbildas regelbundet på säker hantering 
av produkter baserade på den information som lämnas i 
säkerhetsdatabladet och de lokala förhållandena på 
arbetsplatsen. Nationella regler för utbildning av arbetstagare i 
hanteringen av farliga ämnen måste följas. 

|| Anger uppdaterat avsnitt. 

Informationen som anges beskriver endast produkterna med hänsyn till säkerhetsåtgärder och skall inte 
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation samt är inte ett kontraktsenligt rättsförhållande. Informationen i 
säkerhetsdatabladet hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för material använt i 
kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. 
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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 

1.1. Produktbeteckning 

Zetag® 9016

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

Relevanta identifierade användningar: flockningsmedel 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företag: 
BTC Europe GmbH 
Rheinpromenade 1 
40789 Monheim, Germany 

Kontaktadress: 
BTC Europe GmbH 
Rheinpromenade 1 
40789 Monheim, Germany 
Branch: 
BTC Europe GmbH 
Industriestr. 20 
91593 Burgbernheim 

___________________________________________________________________________ 

telefon: +49 2173 3347-0 
E-mailadress: btc-productsafety@btc-europe.com 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Giftinformationscentralen: 
112 – begär Giftinformation 
International emergency number: 
telefon: +49 180 2273-112 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
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I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Eye Dam./Irrit. 2 
 
H319 
 
För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt, anges fullständig ordalydelse i avnsitt 16. 
 
 

2.2. Märkningsuppgifter 
 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Piktogram: 

 

        

 
Signalord: 
Varning 
 
Faroangivelse: 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
 
Skyddsangivelserna (förebyggande): 
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd/ansiktsskydd. 
P264 Tvätta rikligt med vatten och tvål grundligt efter användning. 
 
Skyddsangivelserna (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. 

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 
 
 
Enligt Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG 
 
EG-direktiv 1999/45/EG ('Preparatdirektivet') 
 
R-fras(er) 
R36 Irriterar ögonen. 
 
 

2.3. Andra faror 
 
I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] 
 
Utspilld produkt medför halkrisk.  
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämnen 
 
Ej tillämpbart 
 

3.2. Blandningar 
 

Kemisk benämning 
 
Emulsion baserad på: polyakrylamid, katjonisk 
 
Farliga beståndsdelar (GHS) 
Enligt Förordning (EG) Nr.1272/2008 
 
Alkane C16-20 -iso 

halt (W/W): >= 25 % - <= 40 % 
EG-nummer: 700-992-1 
REACH registreringsnummer: 01-
2119452551-44 
 

Asp. Tox. 1 
H304 
 

 
Ethoxylated alcohols ( C12 - C18) 

halt (W/W): >= 1 % - < 2,5 % 
CAS-nummer: 68213-23-0 
EG-nummer: 931-989-5 
 

Eye Dam./Irrit. 1 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 3 
H318, H400, H412 
 

 
För klassificering som inte är fullt angiven i detta avsnitt,  inklusive faroklasser och faroangivelser, 
anges fullständig ordalydelse i avnsitt 16. 
 

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Tag av nedsmutsade kläder.  
 
Vid inandning: 
Vid besvär efter inandning av ånga/aerosol: Frisk luft, kontakta läkare.  
 
Vid hudkontakt: 
Tvätta grundligt med tvål och vatten.  
 
Stänk i ögon: 
Skölj omedelbart med rinnande vatten i minst 15 minuter, särade ögonlock, kontakta ögonläkare.  
 
Vid förtäring: 
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Skölj munnen och drick därefter rikligt med vatten.  
 
Framkalla ej kräkning utan att ha fått besked från läkare eller giftcentralen.  
 
 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Symptom: Ögonirritation 
 
 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs 
Behandling: behandla efter symptom (sanering, vitala funktioner), inget specifikt motgift känt.  

 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckningsmedel:  
Vattenspray, släckpulver, skum 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
hälsoskadliga ångor 
Utveckling av rök/dimma. De nämnda ämnena/ämnesgrupperna kan frigöras vid brand.  
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Särskild skyddsutrustning:  
Använd friskluftsmask.  
 
Övrig information:  
Förorenat släckningsvatten måste omhändertagas enligt lokala föreskrifter.  
 

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

Utspilld produkt medför halkrisk.  
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Använd lämplig personlig skyddsutrustning.  
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Samla upp förorenat vatten/släckvatten. Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.  
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
För stora mängder: Pumpa bort produkten.  
För rester: Tag upp med lämpligt absorberande material. Absorberat material tas om hand enligt 
föreskrift.  
 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Information om exponering / personligt skydd och avfallshantering finns i avsnitt 8 och 13. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
Vid korrekt användning krävs inga särskilda åtgärder.  
 
Brand- och explosionsskydd: 
Inga särskilda åtgärder krävs.  
 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 
lämpliga material: rostfritt stål 1.4401 (V4), rostfritt stål 1.4361, glas  
Ytterligare information om lagringsförhållanden: Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.  
 
Lagerstabilitet: 
lagringstemperatur: 0 - 35 °C 
Den angivna lagringstemperaturen skall beaktas. 
 
Skyddas mot temperaturer under: 0 °C 
Skyddas mot temperaturer över: 35 °C 
 

7.3. Specifik slutanvändning 
För relevanta identifierade användningar enligt avsnitt 1, skall de nämnda anvisningar i avsnitt 7 
iakttas.  
 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 
 
Komponenter med arbetsplatsrelaterade gränsvärden, som skall kontrolleras 
 
inga  
 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd: 
Andningsskydd är ej nödvändigt.  
 
Handskydd: 
Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374) 
Lämpliga material även vid längre, direkt kontakt (rekommenderas: skyddsindex 6, motsvarande > 
480 minuters penetrationstid enligt EN 374): 
Nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm tjocklek 
Bestämmelserna är baserade på tester, litteraturangivelser och information från handsktillverkare, 
eller så är de hämtade från liknande ämnens motsvarigheter. Man bör ta hänsyn till att den dagliga 
användningstiden för en kemisk skyddshandske kan vara betydligt lägre än den genomträngande tid 
som visats vid tester. Detta bland annat på grund av temperaturen och många andra förhållanden. 
På grund av stor mångfald av typer skall tillverkarens anvisningar följas. 
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Ögonskydd: 
Skyddsglasögon med sidoskydd (ställglasögon) (t.ex. EN 166) 
 
Skyddskläder: 
Skyddskläder väljs avhängigt av verksamhet och möjlig påverkan, t.ex. skyddsförkläde, 
skyddsstövlar, skyddskläder mot kemikalier (enligt EN 14605 i tillfälle av stänk och EN ISO 13982 i 
tillfälle av damm ). 
 
Allmänna skydds- och hygienåtgärder 
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Det rekommenderas att täta 
arbetskläder används.  
 

Miljöexponering 
Information om begränsning och övervakning av miljöexponering kan hittas i avsnitt 6. 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
Form:  vätskeform 
Färg:  vit 
Lukt: av kolväten 
Luktgräns:  

Ingen relevant information finns 
tillgänglig. 

 

pH-värde: 3,7 
(10 g/l)  

 

Smältpunkt: -15 °C 
Data finns ej tillgängliga. 

 

Kokpunkt: ca. 98 °C  
Flampunkt: > 100 °C  
Förångningshastighet:  

Kan uppskattas baserat på Henrys 
konstant eller ångtrycket. 

 

Nedre explosionsgränser:   
För vätskor som inte är relevanta för 
klassificering och märkning,Den 
undre explosionspunkten kan ligga 
5–15 °C under flampunkten. 

 

 

Övre explosionsgränser:  
För vätskor som inte är relevanta för 
klassificering och märkning 

 

Tändtemperatur: > 100 °C   
Ångtryck: < 35 hPa 

(20 °C)  
 

Densitet: 1,03 g/cm3  
(20 °C)  

 

Löslighet i vatten: löslig  
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Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow):  
Inte tillämplig för blandningar 

 

Termisk nedbrytning: Ingen nedbrytning, om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt lagring 
och hantering följs.  

Viskositet, kinematisk: > 20,5 mm2/s 
(40 °C)  
Produkten har inte testats. Uppgiften 
har härletts från ämnen/produkter 
med liknande struktur eller 
sammansättning. 

 

Explosionsrisk: ej explosivt  
Brandnärande egenskaper: ej brandnärande  
 

9.2. Annan information 
 
Självuppvärmningsförmåga: Substansen är inte 

självantändande. 
 

 

Blandbarhet med vatten:  
blandbar 

 

Annan information: 
Om nödvändigt, är information om andra fysiska och kemiska parametrar angivna i detta avsnitt. 

 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 
Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring följs. 
 
 
Metallkorrosion: Inte korrosiv mot metall.  
 

10.2. Kemisk stabilitet 
Produkten är stabil om föreskrifterna angående lagring och hantering följs.  
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 
Inga farliga reaktioner vid föreskriven lagring och hantering.  
 
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Undvika extrema temperaturer. undvik frysning Undvik alla antändningskällor: värme, gnistor, öppen 
eld.  
 

10.5. Oförenliga material 
 
Ämnen att undvika:  
reaktiva kemikalier, syror 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
 
Farliga sönderdelningsprodukter: 
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koloxider, kväveoxider 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 
 
Akut toxicitet 
 
Experimentella/beräknade data: 
LD50 råtta (oralt): > 2.000 mg/kg 
 
Irritation 
 
Bedömning av irriterande effekter: 
Irriterar ögonen. Kan orsaka svag hudirritation.  
 
 
Andningsvägar-/hudsensibilisering 
 
Bedömning av sensibilitet: 
Baserat på de ingående ämnen är det inget som tyder på en sensibiliserande effekt.  
 
Mutagenitet i könsceller 
 
Bedömning Mutagenicitet: 
Baserat på de ingående ämnen är det inget som tyder på mutagen effekt.  
 
cancerogenicitet 
 
Bedömning carcinogen: 
Baserat på innehållsämnen finns det ingen misstanke om carcinogen effekt på människa.  
 
reproduktionstoxicitet 
 
Bedömning reproduktionstoxicitet: 
Baserat på de ingående ämnena är det inget som tyder reproduktionstoxicitet.  
 
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) 
 
Data finns ej tillgängliga. 
 
Toxicitet vid upprepad dosering och specifikt organtoxicitet  (upprepad exponering) 
 
Data finns ej tillgängliga. 
 
Fara vid aspiration 
 
Fara vid aspiration förväntas ej. 
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Övrig information angående toxicitet 
 
Produkten har inte blivit testad. De toxikologiska upplysningarna är hämtade från produkter med 
liknande struktur och sammansättning.  

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 
 
Bedömning av akvatisk toxicitet: 
Akut skadlig för vattenorganismer. Produkten har ej testats. Bedömningen är härledd från de 
enskilda komponenternas egenskaper.  
 
Akvatiska invertebrater: 
EC50 > 10 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1) 
 
Information om: Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-
propenamide 
Bedömning av akvatisk toxicitet: 
Hydrolysprodukterna är inte akut skadliga för vattenorganismer. Akuta effekter på vattenorganismer 
orsakas helt av polymerens katjonaktiva laddning. Denna neutraliseras snabbt och fullständigt i 
vattendraggenom irreversibel adsorption på partiklar, hydrolys och upplöst organiskt kol. Toxiciteten 
för fisk och vattenlevande organismer minskas drastiskt vid irreversibel adsorption på suspenderad 
och/eller löst organiskt material.  
---------------------------------- 
 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
 
Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H2O): 
Egentlig bionedbrytbar.  
 
Information om: Ethanaminium, N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]-, chloride, polymer with 2-
propenamide 
Uppgifter om stabilitet i vatten (hydrolys): 
 (pH-värde > 6) 
Vid kontakt med vatten kommer ämnet att hydrolyseras snabbt.  
---------------------------------- 
 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 
 
Bedömning bioackumulationspotential: 
Baserat på dess strukturella egenskaper är polymeren ej biotillgänglig. Ackumulering i organismer är 
ej att förvänta.  
 

12.4. Rörligheten i jord 
 
Bedömning av transport mellan miljöområden: 
Adsorption i jord: Adsorption till fasta jordpartiklar förväntas.  
 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
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Enligt bilaga XIII till förordning (EG) nr 1907/2006 beträffande registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (REACH): Produkten innehåller inte ett ämne som uppfyller PBT 
(långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen) kriterier eller vPvB (mycket långlivade och mycket 
bioackumulerbara ämnen) kriterier.  
 

12.6. Andra skadliga effekter 
 
 

12.7. Tilläggsinformation 
 
summaparameter 
 
förhållande BOD/COD: 20,69 %  

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
 
Skall deponeras eller brännas i enlighet med lokala föreskrifter. 
 
 
Förorenad förpackning: 
Icke kontaminerade förpackningar kan återanvändas. 
Förpackningar som ej kan rengöras skall destrueras på samma sätt som innehållet. 
 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 

 
LANDTRANSPORT 
 
ADR 

 Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser 
UN-nummer:: Ej tillämpbart 
Officiell 
transportbenämning: 

Ej tillämpbart 

Faroklass för transport: Ej tillämpbart 
Förpackningsgrupp: Ej tillämpbart 
Miljöfaror: Ej tillämpbart 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder 

Inga kända. 

 
RID 

 Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser 
UN-nummer:: Ej tillämpbart 
Officiell 
transportbenämning: 

Ej tillämpbart 
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Faroklass för transport: Ej tillämpbart 
Förpackningsgrupp: Ej tillämpbart 
Miljöfaror: Ej tillämpbart 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder 

Inga kända. 

 
 
INRIKES SJÖTRANSPORT 
ADN 

 Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser 
UN-nummer:: Ej tillämpbart 
Officiell 
transportbenämning: 

Ej tillämpbart 

Faroklass för transport: Ej tillämpbart 
Förpackningsgrupp: Ej tillämpbart 
Miljöfaror: Ej tillämpbart 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder: 

Inga kända. 

 
 
Transport i inlands tankfartyg / fartyg till bulkmaterial 
Ej utvärderat 
 
 
SJÖTRANSPORT 
 
IMDG 
 

 Sea transport 
 
IMDG 
 

 

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

UN-nummer:: Ej tillämpbart UN number: Not applicable 
Officiell 
transportbenämning: 

Ej tillämpbart UN proper shipping 
name: 

Not applicable 

Faroklass för transport: Ej tillämpbart Transport hazard 
class(es): 

Not applicable 

Förpackningsgrupp: Ej tillämpbart Packing group: Not applicable 
Miljöfaror: Ej tillämpbart Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Särskilda 
försiktighetsåtgärder 

Inga kända. Special precautions 
for user 

None known 

 
 
FLYGTRANSPORT 
 
IATA/ICAO 
 

 Air transport 
 
IATA/ICAO 
 

 

Inte farligt gods enligt gällande bestämmelser Not classified as a dangerous good under 
transport regulations 

UN-nummer:: Ej tillämpbart UN number: Not applicable 
Officiell Ej tillämpbart UN proper shipping Not applicable 
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transportbenämning: name: 
Faroklass för transport: Ej tillämpbart Transport hazard 

class(es): 
Not applicable 

Förpackningsgrupp: Ej tillämpbart Packing group: Not applicable 
Miljöfaror: Ej tillämpbart Environmental 

hazards: 
Not applicable 

Särskilda 
försiktighetsåtgärder 

Inga kända. Special precautions 
for user 

None known 

 
 

14.1. UN-nummer: 
Se motsvarande poster för "UN-nummer" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 

14.2. Officiell transportbenämning 
Se motsvarande poster för "Officiell transportbenämning" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 

14.3. Faroklass för transport 
Se mostsvarande poster för "Transport faroklass(er)" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 

14.4. Förpackningsgrupp 
Se motsvarande poster för "Förpackningsgrupp" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 

14.5. Miljöfaror 
Se motsvarande poster för "Miljöfaror" i respektive föreskrift i tabellen ovan. 
 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 
Se motsvarande poster för "Särkskilda försiktighetsåtgärder för användare" i respektive föreskrift i 
tabellen ovan. 
 
 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till 
MARPOL och IBC-koden 

 

Transport in bulk according to Annex 
II of MARPOL and the IBC Code 

 
Föreskrift: Ej utvärderat Regulation: Not evaluated 
Transport godkänd: Ej utvärderat Shipment approved: Not evaluated 
Förorening namn: Ej utvärderat Pollution name: Not evaluated 
Förorening kategori: Ej utvärderat Pollution category: Not evaluated 
Fartygstyp: Ej utvärderat Ship Type: Not evaluated 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö 
 
Förbud, restriktioner och behörighet 
 
Bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Nummer på förteckning: 3 
 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
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Kemikaliesäkerhetsbedömning som ännu inte utförts på grund av tidsgränser för registrering 

AVSNITT 16: Annan information 

Fullständig ordalydelse av klassificering, inklusive faroklasser och faroangivelser, om nämns i avsnitt 
2 eller 3. 
Eye Dam./Irrit. Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
Asp. Tox. Fara vid aspiration 
Aquatic Acute Farligt för vattenmiljön - akut 
Aquatic Chronic Farligt för vattenmiljön – kronisk 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkerhetsdatabladet 
alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande e-mail 
adress: btc-productsafety@btc-europe.com 

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och 
beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Detta säkerhetsdatablad är varken ett 
analyscertifikat eller tekniskt datablad och skall inte förväxlas med specifikation avtal. Identifierade 
användningar i säkerhetsdatabladet utgör varken ett avtal om motsvarande kontraktsenlig kvalité av 
ämnet/blandningen och heller inget avtal för avsedd användning. Det är produktmottagarens ansvar att 
observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning. 

Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version. 
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                                  SÄKERHETSDATABLAD 


               Nordkalk QL 


Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach) 


 


1.1. Produktbeteckning 
Produktnamn 


Synonymer 


IUPAC-namn REACH  


reg nr. 


CAS-nr. 


EG-nr. 


Nordkalk QL 


Kalk, Bränd kalk, Osläckt kalk, Kalciumoxid, Kalcinerad kalksten 


Kalciumoxid - CaO 


01-2119475325-36-XXXX 


1305-78-8 


215-138-9 


1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från 
Användningskategorier, nordisk 
(UCN) 
Användningsområde 


55 Övriga kemikalier 


Byggmaterialsindustri, Kemikalieindustri, Jordbruk, Biocid användning, Miljöskydd (bl.a. 
rökgasrening, vattenrening, slambehandling), Dricksvattenbehandling, Foder, 
Livsmedel, Mediciner, Väg- och vattenbyggande, Mark stabilisering, Pappers- och 
massaindustri, Målarfärgsindustri 


1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Företagsnamn 
Besöksadress 


Postadress 


Postnr. 


Postort 


Land 


Telefon 


E-post 


Webbadress 


Nordkalk AB 


Kungsängsvägen 22 


Box 901 


SE 731 29 


Köping 


Sweden 


+46 (0)10 476 2500 


sds@nordkalk.com 


www.nordkalk.se 
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1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
Nödtelefon Telefon: 112 - Begär giftinformation 


Beskrivning: Nödnummer Öppet 24 timmar i dygnet. 


Telefon: +46 (0)10 456 6700 
Beskrivning: Giftinformationcentralen (i mindre akuta fall). Öppet 24 timmar i dygnet. 


AVSNITT 2: Farliga egenskaper 


2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
Skin Irrit. 2; H315 


Eye Dam. 1; H318 


  STOT SE 3; H335 


2.2.Märkningsuppgifter 
Faropiktogram (CLP)  


 


 


Sammansättning på etiketten 


Signalord 


Faroangivelser 


Skyddsangivelser 


Kalciumoxid 


Fara 


H315 Irriterar huden. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 


P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
P261 Undvik att inandas damm/sprej. 
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd. 
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. 
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon 
vilar i en ställning som underlättar andningen. 
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 GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare. 
P501 Innehållet / behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser. 


2.3. Andra faror 
PBT / vPvB 


Andra faror 


Enligt bilaga XIII i REACH-förordningen (1907/2006) tillämpas inte utvärderingen för 
oorganiska ämnen. 


Ej kända.  


 
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar  


3.1 Ämnen 
 


Ämne Identifiering Klassificering Innehåll 


Klassificering enligt (EC) No 1272/ 
2008 [CLP / GHS] 







Nordkalk QL - Version 1 Sida 3 av 13 


Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) Omarbetad 25.02.2019 


Kalciumoxid CAS-nr.: 1305-78-8 
EG-nr.: 215-138-9 
REACH reg nr.: 
01-2119475325-36-XXXX 


Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
STOT SE 3; H335 


75 - 98 % 


AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen   


4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Allmänt 


Inandning 


Hudkontakt 


Ögonkontakt 


Förtäring 


Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. 


Flytta exponerad person omedelbart till frisk luft och håll i vila i ett bekvämt läge för 
andning. 
Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 


Tvätta den förorenade huden med mycket vatten och tvål. Nedstänkta kläder tas av 
och tvättas innan de används igen. Om hudirritation eller andra symptom kvarstår, sök 
läkarhjälp. 


Spola genast med mycket vatten i minst 15 min och håll ögonen öppna. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp. 


Framkalla inte kräkning. Skölj munnen och ge 1-2 glas vatten att dricka. Ge aldrig 
någonting genom munnen till en medvetslös person. Sök läkarhjälp omedelbart. 


4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Akuta symptom och effekter 


Fördröjda symptom och effekter 


Irriterar huden. Kan vara irriterande på luftvägarna. Risk för allvarliga ögonskador. 


Fördröjda symptom eller effekter är inte kända. 


4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
   Behandlas symptomatiskt. 


AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 


5.1 Släckmedel 
Lämpliga släckmedel 


Olämpliga brandsläckningsmedel 


Pulver, koldioxid eller skum. 


Använd inte vatten för att släcka brand. Undvik fukt. 


5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Brand- och explosionsrisker 


Farliga förbränningsprodukter 


Produkten är inte brännbar. Reagerar exotermiskt med vatten (frigörs värme). Detta 
kan orsaka brand. 


Inga farliga förbränningsprodukter kända. 


5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Personlig skyddsutrustning 


Andra upplysningar 


Använd heltäckande skyddskläder samt friskluftsapparat vid brandbekämpning. 


Undvik dammbildning. 


AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 


6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Allmänna åtgärder Sörj för tillräcklig ventilation. Håll obehöriga personer borta från farozonen. 


Undvik dammbildning och spridning av damm. Stoppa läckan om det kan göras på ett 
säkert sätt. Undvik befuktning. 


Andra upplysningar 
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Personliga skyddsåtgärder Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik 
inandning av damm. 


6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Miljöskyddsåtgärder Förhindra spridning över ett större område (t. ex genom uppdämning eller 


oljebarriärer). Håll produkten torr. Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag. 
Informera lokala miljömyndigheter om spill har kommit ned i miljön. 


6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
Inneslutning 


Sanera 


Undvik dammbildning och spridning av damm. Fast produkt samlas upp mekaniskt. 
Förvaras torrt. 


Sopa eller dammsuga produkten upp. Håll materialet torrt. 


6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
    Se sektion 7 för säker hantering. 
    Se sektion 8 för skyddsutrustning. 
    Se sektion 13 för avfallshantering. 


AVSNITT 7: Hantering och lagring 


7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
Hantering Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm. Använd lämplig 


skyddsutrustning. Undvik dammbildning. Sörj för tillräcklig ventilation (inkapsling eller 
punktutsugning vid behov). Använd inte kontaktlinser vid hantering av denna produkt. 


Skyddsåtgärder 
Förebyggande åtgärder för att 
förhindra bildandet av aerosoler och 
damm 
Råd om allmän arbetshygien 


Undvik dammbildning. 


Vidta vanliga försiktighetsåtgärder vid kemikaliehantering och följ god normal 
arbetshygien. Ät inte, drick inte och rök inte under hantering eller i närheten av 
produkten. Tvätta händer och exponerad hud före pauser och vid arbetets slut. Ta 
genast av nedstänkta kläder och tvätta innan återanvändning. 


7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Lagring 


Förhållanden som skall undvikas 


Förvaras torrt. Förvaras oåtkomligt för barn. 


Undvik kontakt med fukt och vatten. Undvik kontakt med luft. Se 
sektion 10.5 för oförenliga material. 


Förhållanden för säker lagring 
Tekniska åtgärder och förvaring 


Kompatibla förpackningar 


Förvaras på torr och väl ventilerad plats. 


Inte lämpliga förpackningar och beläggningsmaterial: Aluminium. 


7.3 Specifik slutanvändning 
   Se de identifierade användningarna i tabell 1 i tillägget till detta säkerhetsdatablad. 


AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd  


Andra anvisningar 


Specifika användningsområden 
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8.1 Kontrollparametrar 
 


Ämne Identifiering Värde År 
Kalciumoxid CAS-nr.: 1305-78-8 Nivågränsvärde (NGV): 1 mg/m³ 2018 (Sverige) 
(respirabel fraktion) Korttidsgränsvärde (KGV): 4 mg/m³ 


TWA (8 h): 1 mg/m³  2017 
STEL (15 min): 4 mg/m³  (Directive (EU) 2017/164 


DNEL / PNEC 
Ämne 


DNEL 


PNEC 


Kalciumoxid 


Grupp: Professionell 
Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) 
Värde: 4 mg/m³ 
Kommentar: respirabel damm 


Grupp: Professionell 
Exponeringsväg: Långvarig inandning (lokal) 
Värde: 1 mg/m³ 
Kommentar: respirabel damm 


Grupp: Konsument 
Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) 
Värde: 4 mg/m³ 
Kommentar: respirabel damm 


Grupp: Konsument 
Exponeringsväg: Långvarig inandning (lokal) 
Värde: 1 mg/m³ 
Kommentar: respirabel damm 


Exponeringsväg: Sötvatten 
Värde: 0,37 mg/l 


Exponeringsväg: Saltvatten 
Värde: 0,24 mg/l 


Exponeringsväg: Reningsanläggning 
Värde: 2,27 mg/l 


Exponeringsväg: Jord 
Värde: 817,4 mg/kg 


8.2 Begränsning av exponeringen Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering 
Tekniska åtgärder som syftar till att 
förhindra exponering 


Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Punktutsug kan behövas. Se 
till att ögondusch och nöddusch finnas i närheten av arbetsplatsen. 


Ögon- / ansiktsskydd 


Använd tättslutande skyddsglasögon. 
Lämplig ögonskydd 


Ögonskydd, kommentar 
Använd inte kontaktlinser vid hantering av denna produkt. Det är tillrådligt att ha 
individuell ögonspolning. Lämplig för alkalikemikalier. 
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Handskydd 


Använd lämpliga kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar. 
Lämpliga handskar 


Lämpliga material 
Nitrilgummi. 


Hudskydd 
Lämplig skyddsdräkt 


Ytterligare hud skyddsåtgärder 


Använd lämpliga kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddskläder. Använd lämpligt 
skyddsskodon. 


Undvik långtidsexponering eller upprepad hudkontakt. Tvätta bort produkten från 
huden efter kontakt. Ta av nedstänkta kläder och skor och tvätta/rengör innan 
återanvändning. 


Andningsskydd 
Andningsskydd nödvändigt vid 


Rekommenderad typ av utrustning 


Andningsskydd, kommentar 


Om ventilationen inte är tillräcklig för att hålla arbetstagarnas exponering under 
fastställda gränsvärden, använd lämplig andningsskydd. 


Partikelfiltermask. 


Se relevant exponeringsscenario i bilagan. 


Begränsning av miljöexponeringen 
Begränsning av miljöexponeringen 


Miljöexponeringskontroll, 
kommentar 


Förhindra utsläpp till avlopp eller omgivande miljö. 


Se relevant exponeringsscenario i bilagan. 


AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 


9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Fysisk form 


Färg 


Lukt 
Luktgräns 
 
 
pH 


Fast ämne. Pulver. Granulär. 


Vit. Beige. Ljusbrun. 


Luktfri. 


Kommentarer: Ej tillgänglig. 


Status: i vattenlösning 
Värde: 12,3 
Temperatur: 20 °C 


Smältpunkt / smältpunktsintervall 


Kokpunkt/kokpunktsintervall 


Flampunkt 


Avdunstningshastighet 


Brandfarlighet (fast form, gas) 


Explosionsgräns 


Ångtryck 


Värde: > 450 °C Metod: EU A.1 


Kommentarer: Inte relevant. 


Kommentarer: Inte relevant. 


Kommentarer: Inte relevant. 


Ej brandfarlig. (EU A.10) 


Kommentarer: Ej tillämplig. 


Kommentarer: Inte relevant. 
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Ångdensitet 


Densitet 


Bulktäthet 


Löslighet 


Fördelningskoefficient: n-oktanol/ 
vatten 
Självantändningstemperatur 


Sönderfallstemperatur 


Viskositet 


Explosiva egenskaper 


Oxiderande egenskaper 


Kommentarer: Inte relevant. 


Värde: 3,31 kg/dm³ Metod: EU A.3 


Värde: 0,75 - 1,30 kg/dm³ 


Medium: Vatten 
Värde: 1337,6 mg/l 
Metod: EU A.6 


Kommentarer: Inte relevant. 


Metod: EU A.16 
Kommentarer: Ej självantändande. 


Kommentarer: Inte relevant. 


Kommentarer: Inte relevant. 


Ej klassificerad som explosiv. 


Ej klassificerad som oxiderande. 


9.2. Annan information Andra fysiska och kemiska egenskaper 
   Ingen ytterligare information är tillgänglig. 


AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 


10.1 Reaktivitet 
Reaktivitet Reagerar exotermiskt med vatten (frigörs värme). 


10.2 Kemisk stabilitet 
   Stabil under normala lagringsomständigheter. 


10.3 Risken för farliga reaktioner 
Risken för farliga reaktioner Reagerar exotermiskt med syror (frigör värme). 


10.4 Förhållanden som ska undvikas 
 


 Undvik kontakt med luft. Skyddas från fukt. Får inte förvaras fuktigt eller i områden med 
hög luftfuktighet. 


10.5. Oförenliga material 
Material som skall undvikas Syror. Vatten. 


Aluminium. Mässing. I närvaro av fukt producerar väte som kan orsaka explosionsrisk. 


10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
   Inga farliga sönderdelnigsprodukter kända. 


Kommentarer 


Stabilitet 


Förhållanden som skall undvikas 


Farliga sönderdelningsprodukter 
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AVSNITT 11: Toxikologisk information 


11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
Ämne 


Akut toxicitet 


Andra toxikologiska data 


Kalciumoxid 


Testad effekt: LD50 
Exponeringsväg: Oral 
Metod: OECD 425 
Värde: > 2000 mg/kg bw 


Försöksdjursart: Råtta 


Testad effekt: LD50 
Exponeringsväg: Dermal 
Metod: OECD 402 
Värde: > 2500 mg/kg bw 
Försöksdjursart: Kanin 
Produkten är inte klassificerad som akut toxisk. 


Övriga upplysningar om hälsofara 
Ämne 


Frätande / irriterande testresultat. 


Utvärdering av frätande / irriterande 
på hud, klassificering 
Ämne 


Ögonskada eller ögonirritation, 
testresultat 


Utvärdering av ögonskada eller 
ögonirritation, klassificering 


Kalciumoxid 


Typ av toxicitet: Hudirritation 
Metod: In vivo 
Art: Kanin 
Resultatutvärdering: Irriterande. 


Typ av toxicitet: Irriterande på huden 
Metod: In vitro OECD 431 
Resultatutvärdering: Inte frätande. 


Irriterar huden. 


Kalciumoxid 


Typ av toxicitet: Ögonskada 
Metod: In vivo 
Art: Kanin 
Resultatutvärdering: Orsakar allvarliga ögonskador 


Orsakar allvarliga ögonskador. 


Sensibilisering 


Ärftlighetsskador 


Cancerogenicitet 


Reproduktionsstörningar 


Utvärdering av specifik 
organtoxicitet SE, klassificering 
Utvärdering av specifik 
organtoxicitet RE, klassificering 


Produkten är inte klassificerad som hud- eller luftvägssensibiliserande. 


Produkten är inte klassificerad som mutagen. (In 
vitro, OECD 471, 473, 476 read across) 


Produkten är inte klassificerad som cancerogen. 


Produkten är inte klassificerad som reproduktionstoxisk. 


Kan orsaka irritation i luftvägarna. 


Produkten är inte klassificerad som en specifik organtoxikant vid upprepad exponering. 
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Utvärdering av fara vid aspiration, 
klassificering 


Produkten är inte klassificerad som farlig vid aspiration. 


Symtom på exponering 
I fall av förtäring 


Andra upplysningar 


Irriterar mag-tarmkanalen. 


Inga andra hälsoeffekter är rapporterade. 


 
AVSNITT 12: Ekologisk information 


12.1 Toxicitet 
Ämne 


Akut vattenlevande, fisk 


Ämne 


Akut vattenlevande, alg 


Ämne 


Akut vattenlevande, Daphnia 


Kalciumoxid 


Värde: 50,6 mg/l 
Koncentration av verksam dos: LC50 
Testtid: 96 h 
Art: sötvattensfisk 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Värde: 457 mg/l 
Koncentration av verksam dos: LC50 
Testtid: 96 h 
Art: havsvattenfisk 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Kalciumoxid 


Värde: 184,57 mg/l 
Koncentration av verksam dos: EC50 
Testtid: 72 h 
Art: sötvattenalger 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Värde: 48 mg/l 
Koncentration av verksam dos: NOEC 
Testtid: 72 h 
Art: sötvattenalger 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Kalciumoxid 


Typ av toxicitet: Kronisk 
Värde: 32 mg/l 
Koncentration av verksam dos: NOEC 
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 Testtid: 14 d 
Art: havsvatten ryggradslösa djur 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Värde: 49,1 mg/l 
Koncentration av verksam dos: EC50 
Testtid: 48 h 
Art: sötvatten ryggradslösa djur 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Värde: 158 mg/l 
Koncentration av verksam dos: LC50 
Testtid: 96 h 
Art: havsvatten ryggradslösa djur 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Toxicitet för daggmask 


Toxicitet för jordmikroorganismer 


Växttoxicitet 


Akvatisk kommentarer 


Värde: 2000 mg/kg 
Art: makroorganismer 
Metod: jord torrvikt 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Värde: 12000 mg/kg 
Art: mikroorganismer 
Metod: jord torrvikt 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Värde: 1080 mg/kg 
Koncentration av verksam dos: NOEC 
Testtid: 21 d 
Kommentarer: kalciumdihydroxid 


Skadlig effekt på vattenlevande organismer på grund av pH-förändring. 


12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
   Ej relevant för oorganiska ämnen. 


12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Bioackumuleringsförmåga Ej relevant för oorganiska ämnen. 


12.4 Rörlighet i jord 
 


Rörlighet Kalciumoxid reagerar med vatten och/eller koldioxid för att bilda respektive dihydroxid 
kalcium och/eller kalciumkarbonat, som är svårlösligt, och presentera en låg rörlighet i 
de flesta jordar. 


12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
   Ej relevant för oorganiska ämnen. 


   Ej relevant för oorganiska ämnen. 


12.6 Andra skadliga effekter 
 Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller 
vattendrag. 


Persistens och nedbrytbarhet 


PBT-bedömning, resultat 


Resultat av vPvB-bedömningen 


Miljöupplysningar, summering 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 


13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering 


Andra upplysningar 


Undvik utsläpp till miljön. Den använda förpackningen är endast avsedd för förpackning 
av denna produkt. Den bör inte återanvändas för andra ändamål. Efter användning, töm 
förpackningen helt. 


Bearbetning, användning eller förorening av denna produkt kan ändra alternativen för 
avfallshantering. 
Avfallet hanteras i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. 


AVSNITT 14: Transportinformation 


14.1. UN-nummer 
ADR / RID / ADN 


IMDG 


ICAO / IATA 


Kommentarer 


1910 


1910 


1910 


Ej klassificerad som farlig för transport [ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar) 
och IMDG (hav)]. Klassificeras som farligt för lufttransport (ICAO / IATA). 


14.2 Officiell transportbenämning 
Officiell transportbenämning, 
engelska ADR/RID/ADN ADR / 
RID / ADN 


IMDG 


ICAO / IATA 


Calcium oxide 


Kalciumoxid 


CALCIUM OXIDE 


CALCIUM OXIDE 


14.3 Faroklass för transport 
ADR / RID / ADN 


Klassificeringskod ADR/RID/ADN 


IMDG 


ICAO / IATA 


8 


C6 


8 


8 


14.4 Förpackningsgrupp 
 III 


14.5 Miljöfaror 
Kommentarer Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. 


14.6. Särskilda skyddsåtgärder 
 Förhindra utsläpp till mark, vattendrag eller avloppsvattennät. Undvik dammbildning 
och spridning av damm. 


14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden 
Produktnamn CALCIUM OXIDE 


ICAO / IATA 


Särskilda säkerhetsföreskrifter för 
användare 
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Annan relevant information. 
ADR / RID / ADN Faromärkning 


IMDG Faromärkning 


ICAO /IATA Faromärkning 


Annan relevant information. 


8 


8 


8 


Ej tillämplig. 


AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 


15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
   Inga särskilda föreskrifter/lagstiftning. 


15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
En Kemikaliesäkerhetsbedömning 
har utförts 


Ja 


AVSNITT 16: Annan information 
Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3) 


Utbildningsråd 


Hänvisningar till viktiga litteratur-
referenser och datakällor 


Använda förkortningar och 
akronymer 


Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats 


H315 Irriterar huden. 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 


Läs säkerhetsdatabladet. 


Tidigare versionen av säkerhetsdatabladet 
Säkerhetsdatabladet från tillverkaren (8/2017) 
AFS 2018-1, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska 
gränsvärden 
Direktiv (EU) 2017/164 av den 31 januari 2017 
DNEL: Derived No-Effect Level: härledd nolleffektnivå 
EC50: Effective concentration: koncentration som dödar eller immobiliserar 50 % av 
försöksorganismerna 
LC50: Lethal concentration: koncentration som dödar 50 % av försöksorganismerna 
LD50: Lethal dose: dos som dödar 50 % av försöksorganismerna NOEC: No 
Observed Effect Concentration: högsta koncentration utan observerade 
effekter 
OEL: Occupational exposure limit: gränsvärde för yrkesmässig exponering 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration: uppskattad nolleffektkoncentration 
STEL: Short-term exposure limit: kortvarig exponeringsgräns 
TWA: Time-weighted average: tidsvägt medelvärde 


25.2.2019: Följande avsnitt har reviderats: 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som 
rekommenderas 
1.3 Kontakt information 
2.1 Klassificering av ämnet 
2.2 Etikettelement (2.2.1 och 2.2.2) 
3.1 Ämne 
8.1 Kontrollparametrar 
16.2 Försiktighetsåtgärder  


 
Version 1 


 


Lagar och förordningar 
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Kommentarer Ansvarsfriskrivning 
Detta säkerhetsdatablad (SDS) är baserat på de rättsliga bestämmelserna i REACH-
förordningen (EG 1907/2006, artikel 31 och bilaga II), med ändringar. Dess innehåll är 
avsett som en guide till försiktighetsprincipen för lämplig hantering av materialet. 
Mottagare av detta säkerhetsdatablad ska säkerställa att den information som finns där 
läses noggrant och förstås av alla människor som använder, hanterar, disponerar eller på 
annat sätt kommer i kontakt med produkten. Information och instruktioner som finns i 
detta säkerhetsdatablad är baserade på nuvarande vetenskaplig och teknisk kunskap vid 
tidpunkten för utfärdandet anges. Det ska inte tolkas som någon garanti för teknisk 
prestanda, lämplighet för speciella tillämpningar, och inte ett rättsligt giltigt 
avtalsförhållande. Denna version av säkerhetsdatabladet ersätter alla tidigare versioner. 


 







