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SÄKERHETSDATABLAD
1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET
Produktnamn
Produkt/Kod
Användning/Produkttyp
Leverantör
Adress
Postadress
Telefon
Telefax
Kontaktperson, e-post
Telefonnummer för nödsituationer
Omarbetad

Igecid
914
Kalkborttagningsmedel
IGE Trading AB
Box 68
SE 311 03 Långås
0346-932 50
0346-934 41
Kurt Rosberg, info@igetrading.se
112 Giftinformationen
2012-02-24

2. FARLIGA EGENSKAPER
Farliga egenskaper:
Frätande. Irriterar och fräter på huden. Kan förorsaka sår.
Fysikaliska egenskaper:
Reagerar häftigt med alkaliska medel som t.ex. maskindiskmedel.
Miljömässiga egenskaper:
Akuta effekter till följd av sänkt pH, som minskande antal alger.
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Produkttyp
Produkten är en beredning
Ämnen med farliga egenskaper i beredningen
Kemiskt namn
Halt%
EG-nr
Cas-nr
Farokod
Fosforsyra
30-40
7664-38-2
C
Glykoleter
1-5
34590-94-8
C
C=Frätande Xn=Hälsoskadligt Xi=irriterande N=Miljöfarligt
Förteckning över R-fraser, se punkt 16
HG=Ämnet har hygieniskt gränsvärde meddelat med stöd av arbetsmiljölagen, se punkt 8
Övriga ämnen i beredningen
Benämning

Halt%

EG-nr

CAS-nr

Vatten

60-70

231-791-2

7732-18-5

Riskfraser
R34
R31/34

HG
--
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4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Allmän information Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta alltid läkare.
Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller förtära.
Vid kontakt med läkare, visa om möjligt etiketten eller detta säkerhetsdatablad.
Inandning

Frisk luft och vila.
Vid kvarstående besvär, kontakta sjukhus eller läkare.

Hudkontakt

Skölj av huden med rikligt med vatten, tvätta sedan med tvål och ljummet
vatten. Kontakta sjukhus eller läkare vid långvarig hudkontakt eller om
besvär uppträder.

Stänk i ögonen

Viktigt! Spola omedelbart ögonen med mycket vatten (20-30°C) i minst 1530 minuter, håll ögonlocken brett isär, snarast till sjukhus eller läkare.
Fortsätt skölja under transport. Möjlighet till omedelbar ögonspolning skall
finnas på arbetsplats

Förtäring

Skölj munnen med vatten.
Drick ett par glas mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta
Sjukhus eller läkare om större mängd förtärts eller om kräkning, illamående
eller andra besvär tillstöter.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
.Lämpliga släckmedel

Brand kan släckas med vattendimma, kolsyra, pulver eller skum. Produkten
är inte brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga skyddsåtgärder Ögonskydd, skyddshandskar (nitril/PVC)
Miljöskyddsåtgärder

Vid större spill eller utsläpp, förhindra att produkten når avlopp, ytvatten,
grundvatten eller mark.

Saneringsmetoder

Mindre mängder utspilld produkt kan spolas bort med mycket vatten. Större
mängder samlas upp i absorberande material, spån, vermiculit, sand eller
liknande och lämnas till destruktion enligt lokala bestämmelser. Kontakta alltid
det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp.

7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen. Blanda inte med andra produkter.
Fosforsyra/KB-5 reagerar kraftigt med alkalier (t.ex. maskindiskmedel.
Angriper metaller, trä, läder, textilier, vanliga byggnadsmaterial och
betongkonstruktioner. Följ alltid bruksanvisningen.

Lagring

Lagra produkten i originalförpackningen och håll denna helt stängd.
Förvaras frostfritt i normal rumstemperatur, ej i direkt solljus och hög värme.
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8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Personlig skyddsutrustning

Möjlighet till omedelbar ögonspolning skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen
om risk finns för stänk eller spill.

Ögonskydd

Ansiktsskydd eller tättslutande skyddsglasögon.

Handskydd

Skyddshandskar av plast (nitril, PVC) skall användas vid hantering av
produkten om risk finns för direktkontakt.

Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid risk för stänk.

Andningsskydd

Kan behövas (Helmask med dammfilter P2)

Ämne

År

CAS-nr

Fosforsyra

2005 7664-38-2

Nivågränsvärde
(NGV)
ppm mg/m3
—
1

Takgränsvärde
(TGV)
ppm mg/m3
—
-

Korttidsvärde
(KTV)
ppm mg/m3
—
3

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Fysisk form
Färg
Lukt
pH i koncentrat
pH i brukslösning (0,5-1%)
Kokpunkt °C
Smältpunkt °C
Brännbarhet
Explosiva egenskaper
Densitet kg/m³
Löslighet i vatten

Klar vätska
Röd
Frän, stickande
1
Ca 1,2
Ca 100
Ca 0
Ej brandfarlig vara
Ej explosiv vara
1400
Helt löslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Löser sig i vatten under svag värmeutveckling. Reagerar häftigt med alkali (maskindiskmedel,
blötläggningsmedel m.m.) Vid direktkontakt med metaller sker vätgasutveckling vilket kan
medföra explosionsrisk.
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Inandning

Inandning kan ge sveda, hosta och andningsbesvär. Inandning av höga
halter dimma medför risk för lungskada.

Hudkontakt

Kan ge frätskada med blåsor och sår.

Ögonkontakt

ger smärta och frätsår. Risk för bestående synskada.
Dimma verkar kraftigt irriterande på ögonen.

Förtäring

ger allvarlig frätskada med brännande smärta, kräkningar, diarré och ev.
svår allmänpåverkan (chock) och njurskada. Risk för bestående besvär från ärrläkning
av frätskada i matstrupe och mage.
Information till läkare: Förebygg syraskada i njurar efter förtäring.

Toxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.
Toxikologiska undersökningsdata
Ämne
LD50 oralt råtta: 1530 mg/kg (OBS: gäller 85%-ig fosforsyrahalt).
LD50 dermalt, kanin: 2740 mg/kg (OBS: gäller 85%-ig fosforsyrahalt).
(Denna produkt innehåller c:a 35% fosforsyra).
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Produkten är bedömd och klassificerad som ”Ej miljöfarlig”
Ekotoxikologiska undersökningsdata finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen
Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i EG förordning
nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.
Ekotoxikologiska undersökningsdata för miljöfarliga ämnen i produkten
Ämne
Inga ämnen klassade som miljöfarliga ingår i produkten. Ekotoxikologiska undersökningsdata finns enbart för
ingående ämnen, inte för beredningen.
Ekotoxikologiska data för ej miljöfarliga ämnen i produkten.
Ämne
Fosforsyra
Fosforsyra LC 50,96h fisk (G. affinis): 138 mg/L (LC50 = koncentration vid vilken hälften av djuren dör)
NaH2PO4 LOEC Daphnia:
59 mg/L (LOEC = lägsta koncentration vid vilken effekt kan konstateras)
Övriga effekter
Utsläpp till vatten sänker pH-värdet. Kan ge lokala skador på fisk och vattenorganismer i utsläppsområdet.
Produkten innehåller fosfat som kan verka gödande i vattenmiljö, speciellt om spillvatten ej leds till kommunalt
reningsverk
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13. AVFALLS HANTERING
Generellt
Tas om hand som farligt avfall enligt Avfallsförordningen (2001:1063). Företaget är anslutet till REPA. Tömda och
rengjorda förpackningar kan återvinnas.
Avfallsgrupp
EWC-kode utgör endast ett förslag, storförbrukaren väljer lämplig EWC-kod. 070601 (EWC) 200129 (EWC).

14. TRANSPORTINFORMATION
ADR-S/RID-S(land)
Klass 8
Etikett: 8
UN-nr: 1805
Faronr: 80 Förp.
Benämning: FOSFORSYRALÖSNING
IMDG(sjö)
Klass: 8
UN-nr: 1805
EmS: F-A, S-B
Vattenförorenande: Nej
Benämning: FOSFORSYRALÖSNING
(PHOSPHORIC ACID, SOLUTION)
IATA, DGR(flyg)*)
Klass: 8
*) Vid flygtransport, använd helst speditör som är specialist på flygfrakt där det ofta krävs
särskilda dokument och emballage.

Gr: III

Förp. Gr: III

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Produkten är bedömd, klassificerad och märkt enligt KIFS 2005:7
Hälso- och miljöfara
Faroklass
C
Farobeteckning
Frätande
Farosymbol
Frätande

Frätande

Riskfraser

R34

Frätande.

Skyddsfraser

S2
S26
S36/37/38

Förvaras oåtkomligt för barn.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
Frätandesamt skyddsglasögon eller
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar
ansiktsskydd.
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart
läkare. Visa om möjligt etiketten.

S45

Brand- och explosionsfara
Faroklass Ej brand- eller explosionsfarlig vara
Ämnen som ger beredningen dess farliga egenskaper
Fosforsyra, Glykoleter

16. ÖVRIG INFORMATION
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Förteckning över R-fraser för ämnen under punkt 3:
R31
R34

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Frätande.

Säkerhetsdatabladet är utformat enligt REACH; EG 1907/2006.
Framtaget den 2012-02-24

Ersätter tidigare version 2010-06-07

Ändringar av punkt 15

