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Säkerhetsdatablad

Utgivningsdatum: 20-12-2013
Version: 01.00/SWE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/ företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: pH-Plus

Ämnets namn: Dinatriumkarbonat

Registreringsnummer: -

EG-nr: 207-838-8

CAS-nr.: 497-19-8

Indextal: 011-005-00-2

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet e ller blandningen och användningar som det avråds fr ån
Rekommenderad användning: pH-värdesreglerande medel. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller  säkerhetsdatablad
Distributör: Swim & Fun Scandinavia ApS

Fagerholtvej 12
4050 Skibby
Danmark 

Tel: +45 70226856
Fax: +45 70226859
E-post: cl@swim-fun.dk

1.4 Telefonnummer för nödsituationer
112 - begär Giftinformation 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
DSD-klassificering (Direktiv 
67/548/EEG):

 Xi;R36

CLP-klassificering (Förordning 
(EG) nr 1272/2008):

Eye Irrit. 2;H319                                                         

Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser.

Allvarligaste skadliga effekterna: Orsakar allvarlig ögonirritation.                   

2.2 Märkningsuppgifter



2 / 6 pH-Plus

Signalord: Varning

Innehåller  Dinatriumkarbonat (EG-nr 207-838-8 )

H-fraser: Orsakar allvarlig ögonirritation.(H319)

P-fraser: Förvaras oåtkomligt för barn.(P102)
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.(P280)
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.(P305/351/338)
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.(P337/313)

Ytterligare uppgifter: EG-nr 207-838-8 

2.3 Andra faror
Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsde lar
3.1 Ämnen
Registrerings-
nummer

CAS/
EG-nr

Ämne DSD-klassificering (Direktiv 67/548/EEG)/
CLP-klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)

w/w% Anm.

.

.
497-19-8-D
207-838-8

Dinatriumkarbonat
.

Xi;R36
Eye Irrit. 2;H319

100
.

.

.
Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning: Sök frisk luft.  Sök läkare i händelse av bestående obehag. 

Förtäring: Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.  Sök läkare i händelse av 
bestående obehag. 

Hud: Avlägsna förorenade plagg.   Tvätta huden med tvål och vatten.  Sök läkare i händelse av 
bestående obehag. 

Ögon: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp 
ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, 
ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och uppsök läkare. 

Övrig information: Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både ak uta och fördrö jda
Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.   Inandning av damm kan 
orsaka irritation i de övre luftvägarna.  Egen formulering 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och  särskild behandling som eventuellt krävs
Behandlas symtomatiskt.  Kräver ingen speciell, omgående behandling. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.  Använd vatten eller vattendimma för att 

kyla ej antänt material. 

Olämpliga släckmedel Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan  medföra
Produkten är inte antändlig vid direkt inverkan av låga. Undvik att inandas ångor och gaser – 
andas in frisk luft. 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor 
och rökgaser – sök frisk luft.  Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans 
med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig. 
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och  åtgärder vid nödsituationer
För annan personal än 
räddningspersonal:

Stå i motvind/håll avstånd till källan.  Använd handskar.  Använd andningsskydd vid otillräcklig 
ventilation.  Bär skyddsglasögon vid risk för damm i ögonen. 

För räddningspersonal: Utöver ovanstående:  Skyddsutrustning som uppfyller EN 368, typ 3 rekommenderas. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och saner ing
Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare.  
Mindre spill torkas upp med en fuktig trasa. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 för ytterligare information.  Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Arbete som ger upphov till damm måste utföras under effektiv processventilation (t.ex. 
punktutsug). Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna före 
raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.  

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive event uell oförenlighet
Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc.  
Förvaras torrt.  

7.3 Specifik slutanvändning
Inga. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt s kydd
8.1 Kontrollparametrar
Gränsvärden för yrkesmässig 
exponering:
Ingrediens: Exponeringsbegränsning Anm.
Damm, oorganiskt - inhalerbart damm
 
Damm, oorganiskt - respirabelt damm

NGV: -, TGV: -, KTV: - ppm
NGV: 10, TGV: -, KTV: - mg/m3
NGV: -, TGV: -, KTV: - ppm
NGV: 5, TGV: -, KTV: - mg/m3

NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde.
Rättslig grund: Hygieniska gränsvärden - AFS 2011:18 

Mätmetoder: Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom 
yrkeshygieniska mätningar.

8.2 Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas. 

Personlig skyddsutrustning, 
skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon.  Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166. 

Personlig skyddsutrustning, 
hudskydd:

Använd handskar.  Typ av material:  Nitrilgummi/  Butylgummi.  Handskar ska uppfylla EN 374.  
Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta. 

Personlig skyddsutrustning, 
andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.  Filtertyp:  P.  Andningsskydd ska uppfylla en 
av följande standarder: EN 136/140/145. 

Begränsning av miljöexponeringen: Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och ke miska egenskaper
Tillstånd: Pulver 
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Färg: Vit 
Lukt: Luktfri 
Lukttröskel: Data saknas 
pH (brukslösning): pH (100 g/l): 11,5 
pH (koncentrerad): Data saknas  
Smältpunkt/fryspunkt: 851°C 
Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall:

Data saknas 

Flampunkt: Data saknas  
Avdunstningshastighet: Data saknas 
Brandfarlighet (fast form, gas): Inte brandfarlig 
Övre/undre brännbarhetsgräns: Data saknas 
Övre/undre explosionsgräns: Data saknas 
Ångtryck: Data saknas 
Ångdensitet: Data saknas 
Relativ densitet: Data saknas 
Löslighet: Löslighet i vatten:  212 g/l (20°C)
Fördelningskoefficient 
n-oktanol/vatten:

Data saknas 

Självantändningstemperatur: Data saknas 
Sönderfallstemperatur: > 400°C 
Viskositet: Data saknas 
Explosiva egenskaper: Icke-explosiv 
Oxiderande egenskaper: Data saknas 

9.2 Annan information
Inga. 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Reagerar med följande:  Syror.  Reagerar med metaller och bildar därvid vätgas som kan bilda 
en explosiv gasblandning med luft. 

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar. 

10.3 Risken för farliga reaktioner
Ingen risk för farliga reaktioner. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga kända. 

10.5 Oförenliga material
Syror/  Metaller. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut oral toxicitet: Förtäring kan orsaka obehag.  Kan vid förtäring verka irriterande på slemhinnorna i munnen 

samt mag-/tarmsystemet.  Produkten behöver inte klassificeras.  Baserat på befintlig data anses 
inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. 

497-19-8-D: Råtta: LC50 = 4090 mg/kg

Akut dermal toxicitet: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Akut inhalationstoxicitet: Produkten behöver inte klassificeras.   Baserat på befintlig data anses inte 
klassifikationskriterierna ha uppfyllts. 

497-19-8-D: Råtta, , 2h: LC50 = 2,3 mg/l

Hud, anfrätning/irritation: Kan orsaka lätt irritation.  Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.   Testdata finns ej 
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Allvarlig ögonskada/ögonirritation:
tillgängligt. 

Luftvägssensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Mutagenitet i könsceller: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Cancerframkallande: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Reproduktionstoxicitet: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Enstaka STOT-exponering: Inandning av damm kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.  Produkten behöver inte 
klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Upprepad STOT-exponering: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Fara vid aspiration: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Annan giftig inverkan: Inga kända. 

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Produkten behöver inte klassificeras.  Baserat på befintlig data anses inte 
klassifikationskriterierna ha uppfyllts. 

Akut toxicitet: 497-19-8-D: Fisk: Lepomis macrochirus: 96hLC50 = 300 mg/l Kräftdjur: Daphnia magna: 
48hEC50 = 265 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten innehåller minst ett ämne som är vattenlösligt. Kan spridas i miljön.  Testdata finns ej 
tillgängligt. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Förväntas inte att lagras i biomassa.  Testdata finns ej tillgängligt. 

12.4 Rörligheten i jord
Testdata finns ej tillgängligt. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen. 

12.6 Andra skadliga effekter
Produkten påverkar pH-värdet i den lokala vattenmiljön. 

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten.  Samla upp spill och avfall i slutna 
läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.  
 
EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 16 05 07 Kasserade oorganiska 
kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen 

AVSNITT 14: Transport information
Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods.

14.1 UN-nummer - 
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14.2 Officiell 
transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport -

14.4 Förpackningsgrupp -

14.5 Miljöfaror -

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
-

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

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information
Förklaring av förkortningar: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  

STOT: Specific Target Organ Toxicity 

R-fraser: R36 Irriterar ögonen.

H-fraser: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Utbildning: En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad. 
Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det 

baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om 
produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om 
utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat 
efterföljande ändringar. 

HSV/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 

Toxido®) S
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Säkerhetsdatablad

Omarbetad: 23-10-2013
Ersätter: 04-01-2011
Version: 01.01/SWE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn: pH-Minus

Ämnets namn: Natriumvätesulfat

Registreringsnummer: -

EG-nr: 231-665-7

CAS-nr.: 7681-38-1

Indextal: 016-046-00-X

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Rekommenderad användning: pH regulering 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör: Swim & Fun Scandinavia ApS

Fagerholtvej 12
4050 Skibby

Danmark
Tel: +45 70226856
Fax: +45 70226859
E-post: cl@swim-fun.dk

1.4 Telefonnummer för nödsituationer
112 - begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
DSD-klassificering:  Xi;R41

CLP-klassificering: Eye Dam. 1;H318                                                         

Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser.

Allvarligaste skadliga effekterna: Orsakar allvarliga ögonskador.                   

2.2 Märkningsuppgifter

Signalord: Fara

Innehåller Natriumvätesulfat (EG-nummer 231-665-7 )

H-fraser: Orsakar allvarliga ögonskador.(H318)

P-fraser: Förvaras oåtkomligt för barn.(P102)
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.(P280)
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VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.(P305/351/338)
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.(P310-A)

2.3 Andra faror
Ämnet uppfyller inte kraven för PBT eller vPvB. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1 Ämnen
Registrerings-
nummer

CAS/
EG-nr

Ämne DSD-klassificering/
CLP-klassificering

w/w% Anm.

7681-38-1
231-665-7

Natriumvätesulfat
.

Xi;R41
Eye Dam. 1;H318

100
.

Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning: Sök frisk luft.  Sök läkare i händelse av bestående obehag. 

Förtäring: Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.  Sök läkare i händelse av 
bestående obehag. 

Hud: Avlägsna förorenade plagg.   Tvätta huden med tvål och vatten.  Sök läkare i händelse av 
bestående obehag. 

Ögon: Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 15 minuter. Ta bort 
eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken vitt uppspärrade under spolningen så att inget fastnar 
under dem. Sök läkare efter den initiala spolningen. Fortsätt skölja tills medicinsk personal tar 
över. 

Övrig information: Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.  Symptom: Se avsnitt 11. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Kan orsaka svåra frätskador, smärtor, rivande känslor och kramp i ögonlocken. Risk för 
allvarliga skador på ögonen och förlust av synen. 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.  Använd vatten eller vattendimma för att 

kyla ej antänt material. 

Olämpliga släckmedel Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Produkten är inte antändlig vid direkt inverkan av låga. Undvik att inandas ångor och gaser – 
andas in frisk luft. 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor 
och rökgaser – sök frisk luft. 

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

Använd handskar.  Bär skyddsglasögon. 

För räddningspersonal: Använd handskar.  Bär skyddsglasögon. 
Utryckningspersonal: skyddsutrustning som uppfyller EN 368, typ 3 rekommenderas. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 för ytterligare information.  Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Arbete som ger upphov till damm måste utföras under effektiv processventilation (t.ex. 
punktutsug). Rinnande vatten och ögondusch måste finnas tillgängligt. Tvätta händerna före 
raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.  

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc. 

7.3 Specifik slutanvändning
Inga. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Gränsvärden för yrkesmässig 
exponering:
Ingrediens: Exponeringsbegränsning Anm.
Damm, oorganiskt - inhalerbart damm
 
Damm, oorganiskt - respirabelt damm

NGV: -, TGV: -, KTV: - ppm
NGV: 10, TGV: -, KTV: - mg/m3
NGV: -, TGV: -, KTV: - ppm
NGV: 5, TGV: -, KTV: - mg/m3

NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde.
Rättslig grund: Arbetsmiljöverkets författningssamling, Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 

luftföroreningar, AFS 2005:17 (Senast ändrad genom AFS 2007:2). 

Anm.: -

Mätmetoder: Förenlighet med angivna gränsvärden för yrkesmässig exponering kan kontrolleras genom 
yrkeshygieniska mätningar.

DNEL-värden: -

PNEC-värden: -

8.2 Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas. 

Personlig skyddsutrustning, 
skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon. 

Personlig skyddsutrustning, 
hudskydd:

Plast- eller gummihandskar rekommenderas.  Byt handskar omedelbart om de förorenas, och 
tvätta händerna med tvål och vatten.  Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt 
handskar ofta. 

Personlig skyddsutrustning, 
andningsskydd:

Använd andningsskydd med P2-filter vid otillräcklig ventilation. 

Begränsning av miljöexponeringen: Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd: Granulat 
Färg: Gulaktig 
Lukt: Luktfri 
Lukttröskel: Data saknas 
pH (brukslösning): Ca. 1 (50 g/l, 20°C) 
pH (koncentrerad): Data saknas  
Smältpunkt/fryspunkt: 180°C 
Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall:

Data saknas 

Flampunkt: Data saknas  
Avdunstningshastighet: Data saknas 
Brandfarlighet (fast form, gas): Data saknas 
Övre/undre brännbarhetsgräns: Data saknas 
Övre/undre explosionsgräns: Data saknas 
Ångtryck: Data saknas 
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Ångdensitet: Data saknas 
Relativ densitet: Data saknas 
Löslighet: Löslighet i vatten: 1,08 g/l (20°C) 
Fördelningskoefficient 
n-oktanol/vatten:

Data saknas 

Självantändningstemperatur: Ger ej spontant upphov till brand 
Sönderfallstemperatur: Data saknas 
Viskositet: Data saknas 
Explosiva egenskaper: Icke-explosiv 
Oxiderande egenskaper: Data saknas 

9.2 Annan information
Inga. 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Reagerar med starkt basiska ämnen.  Reagerar med kraftigt oxiderande ämnen.  Reagerar med 
metaller och bildar därvid vätgas som kan bilda en explosiv gasblandning med luft. 

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar. 

10.3 Risken för farliga reaktioner
Ingen risk för farliga reaktioner. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga kända. 

10.5 Oförenliga material
Undvik kontakt med starkt basiska medel.  Undvik kontakt med kraftigt oxiderande ämnen. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan 
därvid frigöra toxiska gaser, som t.ex. SOx.  

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut oral toxicitet: Förtäring kan orsaka obehag.  Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej 

tillgängligt. 

Akut dermal toxicitet: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Akut inhalationstoxicitet: Inandning av damm kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.  Produkten behöver inte 
klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Hud, anfrätning/irritation: Kan orsaka lätt irritation.  Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Kan orsaka svåra frätskador, smärtor, rivande känslor och kramp i ögonlocken. Risk för 
allvarliga skador på ögonen och förlust av synen. 

Luftvägssensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Mutagenitet i könsceller: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Cancerframkallande: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Reproduktionstoxicitet: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Enstaka STOT-exponering: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Upprepad STOT-exponering: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Fara vid aspiration: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Annan giftig inverkan: Inga kända. 
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Produkten påverkar pH-värdet i den lokala vattenmiljön. 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Lätt biologiskt nedbrytbart. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Inga data om bioackumulering föreligger. 

12.4 Rörligheten i jord
Testdata finns ej tillgängligt. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen bedömning har gjorts. 

12.6 Andra skadliga effekter
Inga. 

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale 
affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.  Undvik utsläpp i 
avloppssystem eller till ytvatten.  Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för 
deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall. 

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 16 05 07 Kasserade oorganiska 
kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen 

AVSNITT 14: Transport information
Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods.

14.1 UN-nummer - 

14.2 Officiell 
transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport -

14.4 Förpackningsgrupp -

14.5 Miljöfaror -

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
-

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

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

Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller exponeras för produkten om 
andningsskydd krävs. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna 
denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning. 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information
Ändringar har gjorts i de följande 
avsnitten:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Förklaring av förkortningar: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 



6 / 6 pH-Minus

R-fraser: R41 Risk för allvarliga ögonskador.

H-fraser: H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Utbildning: Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av detta säkerhetsdatablad bör 
vara en förutsättning. 

HSV/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 

Toxido®) S
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SÄKERHETSDATABLAD 

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

1.1 Produktbeteckning 

Handelsnamn 
Klor Starter Granules 
1701, 1703, 

Produkt nr. 
- 

REACH registreringsnummer 
Ej tillämpligt 

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

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen 
 Desinfektionsmedel för vatten 
Användningar som det avråds från 

- 
Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företagsuppgifter 
Swim & Fun Scandinavia ApS 
Ledreborg Allé 128K 
4000 Roskilde 
Danmark 
Tlf.: +45 70226856 

Kontaktperson 
- 

E-mail
info@swim-fun.com

SDS utarbetad 
2018-10-23 

SDS Version 
 3.0 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 
När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt. 
I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt. 
Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
Acute Tox. 4; H302 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2. 

2.2 Märkningsuppgifter 

Faropiktogram 
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  Signalord 
   Varning  
  Faroangivelser 

   

Skadligt vid förtäring. (H302)  
Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)  
Kan orsaka irritation i luftvägarna. (H335)  
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. (H410)  
 

  Skyddsangivelser 
  

 
 

Allmänt Förvaras oåtkomligt för barn. (P102).  

  
Förebyggande Undvik utsläpp till miljön. (P273).  

Använd ögonskydd. (P280).  

  
Åtgärder Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).  

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).  

  Förvaring - 
  Avfall Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. (P501).  
  

 

  Innehåller 

   
natriumdiklorisocyanurat, dihydrat,   
Verksamt ämne: natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 100 % 

 2.3 Andra faror 
   Ej tillämpligt 
  Annan märkning 

   
UFI: XP80-H0Y7-2007-N8WV. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge 
farliga gaser (klor). (EUH206)  
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. (EUH031)  

  Annat 
   Kännbar märkning.  
  VOC (flyktiga organiska föreningar) 
   Ej tillämpligt 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

 3.1/3.2. Ämnen/Blandningar 

  

 
NAMN:     natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 
IDENTIFIKATIONS NR.:  CAS-nr: 51580-86-0 EG-nr:220-767-7 REACH-nr: 01-2119489371-33 Index-nr: 613-030-01-7  
HALT:     95-100% 
CLP KLASSIFICERING:   Acute Tox. 4, , Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1  
    H302, EUH031, H319, H335, H400, H410 (M-acute = 1) (M-chronic = 1) 
 

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

 Annan information 

   

 
ATEmix(oral) = 400 - 600 
Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 8 - 12 
N chronic (CAT 1) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)) = 3,2 - 4,8 
N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25) = 3,2 - 4,8 
 

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

  Allmänt 
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Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad. 
Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp 
sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande. 

  Inandning 
   Flytta den skadade personen till frisk luft direct och håll personen under uppsyn. 
  Hudkontakt 

   
Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt 
med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel. 

  Kontakt med ögonen 

   
Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess 
irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt 
irritation skall läkare uppsökas. 

  Förtäring 

    

Vid förtäring, kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. 
Ge den drabbade vatten att dricka om denne är vid medvetande. Försök EJ framkalla kräkning, annat än 
om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen 
och ner i halsen. Förebygg chock genom att hålla den skadade varm och i stillhet. Ge konstgjord andning 
om andningen upphör. Vid medvetslöshet: lägg den skadade i framstupa sidoläge. Tillkalla ambulans. 

  Brännskada 
   Ej tillämpligt 
 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

   
Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid 
inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag 
av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. 

 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
   Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök omedelbart läkarhjälp. 
  Information till läkare 
   Medtag detta säkerhetsdatablad. 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

 5.1 Släckmedel 
   Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. 

Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden. 
 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
   Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter 

bildas. Dessa är: Halogenerade föreningar. Koloxider. Några metalloxider.  Vid brand utvecklas tät svart 
rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig 
skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning 
rinna ut i kloak och vattendrag. 

 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
   Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer 

information. 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

  6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
   Inga särskilda krav.  
  6.2 Miljöskyddsåtgärder 

   
Undvik utsläpp i sjöar, åar, kloaker etc. Kontakta de lokala miljömyndigheterna vid utsläpp i omgivningarna. 
Anlägg ev. fall/bassäng för spilluppsamling, för att förhindra utsläpp i omgivningen.  

  6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

   
Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid 
stora utsläpp. Rengöring utförs så lång möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.  

  6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
   Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.  
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 



I enlighet med förordning (EG) 2015/830  

        

 

4/9 

 

Klor Starter Granules 

   
Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Anlägg ev. fall/bassäng för 
spilluppsamling, för att förhindra utsläpp i omgivningen. Se avsnitt 8 om personligt skydd.  

  7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

   
Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas 
väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.  

  Lagringstemperatur 

   Ingen data tillgänglig.  

  7.3 Specifik slutanvändning 

   Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2. 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

 8.1 Kontrollparametrar 
 

  Gränsvärden 

   

chlor 
Nivågränsvärde (NGV): - ppm | - mg/m³ 
Korttidsvärde (KTV): 0.5 ppm | 1.5 mg/m³ 
Takgränsvärde (TGV): 1 ppm | 3 mg/m³ 
 
Damm och dimma, organiskt, total 
Nivågränsvärde (NGV): - ppm | 5 mg/m³ 

  DNEL / PNEC 

   

DNEL (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 8,11 mg/m³ 
Exponering: Inhalation 
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare 
 
DNEL (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 2,3 mg/kg bw/ day 
Exponering: Dermalt 
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare 
 
DNEL (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 1,99 mg/m³ 
Exponering: Inhalation 
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning 
 
DNEL (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 1,15 mg/kg bw/ day 
Exponering: Dermalt 
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning 
 
DNEL (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 1,15 mg/kg bw/ day 
Exponering: Oralt 
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning 
 
 
 
PNEC (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 0 mg/l 
Exponering: Färskvatten 
Exponeringens varaktighet: Enstaka 
 
PNEC (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 1.52 mg/l 
Exponering: Havsvatten 
Exponeringens varaktighet: Enstaka 
 
PNEC (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 0.59 mg/l 
Exponering: Reningsverk 
Exponeringens varaktighet: Enstaka 
 
PNEC (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 7.56 mg/kg 
Exponering: Färskvatten sediment 
Exponeringens varaktighet: Enstaka 
 
PNEC (natriumdiklorisocyanurat, dihydrat): 0.756 mg/kg 
Exponering: Jord 
Exponeringens varaktighet: Enstaka 

 8.2 Begränsning av exponeringen 
   Efterlevnad av hygieniska gränsvärden bör kontrolleras regelbundet. 
  Generellt 
   Iaktta normal industrihygien. 
  Exponeringsscenarier 
   Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas. 
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  Exponeringsgräns 

   
Yrkesmässiga användare omfattas av arbetsmiljölagstiftningens regler om maxkoncentrationer vid 
exponering. Se de arbetshygieniska gränsvärdena ovan. 

  Tekniska åtgärder 

   
Luftburna gas- och dammkoncentrationer skall hållas på lägsta möjliga nivå och under de anmodade 
gränsvärdena (se ovan). Använd ev. punktutsug om den generella luftgenomströmningen i arbetslokalen 
inte är tillräcklig. Sörj för tydligt synbar skyltning av ögonsköljar och nödduschar. 

  Hygieniska åtgärder 

   
Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på 
kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte. 

  Begränsning av miljöexponering 

   
Följ de riskhanteringsåtgärder som ger adekvat kontroll över miljöns exponering för ämnet för de 
exponeringsscenarier som anges i bilagan till säkerhetsdatabladet (om en sådan bilaga finns). 

 Personlig skyddsutrustning 

   

 
  Allmänt 
   Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.  
  Andningsskydd 
   Rekommenderad: S/SL. P2. Vit 
  Hudskydd 
   Särskilda arbetskläder skall användas. 
  Handskydd 

   
Naturgummi 
PVC 

  Ögonskydd 
   Använd skyddsglasögon med sidosköld.  
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 Form Granulat   
 Färg Vitt   
 Lukt Karakteristisk   
 Lukttröskel (ppm) Ingen data tillgänglig.   
 pH 6,7, 10 g/l, 20 °C   
 Viskositet (40°C) Ingen data tillgänglig.    
 Densitet (g/cm³) Ingen data tillgänglig.   
  Fas förändringar 
 Smältpunkt (°C) 250   
 Kokpunkt (°C) Ingen data tillgänglig.   
 Ångtryck (20°C) 0,006 Pa   
 Sönderfallstemperatur (°C) 252   
 Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100) Ingen data tillgänglig.   
  Data om brand- och explosionsrisker 
 Flampunkt (°C) Ingen data tillgänglig.   
 Tändpunkt (°C) 250   
 Självantändningstemperatur (°C) Ingen data tillgänglig.   
 Explosionsgränser (% v/v) Ingen data tillgänglig.   
 Explosiva egenskaper Ingen data tillgänglig.   
  Löslighet 
 Löslighet i vatten Löslig   
 n-oktanol/vatten koefficient Ingen data tillgänglig.   
 9.2 Annan information 
 Löslighet i fett (g/L) Ingen data tillgänglig.   
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet  
 

  10.1 Reaktivitet 
   Ingen data   
  10.2 Kemisk stabilitet 
   Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.  
  10.3 Risken för farliga reaktioner 
   Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra 
  10.4 Förhållanden som ska undvikas 
   Inga särskilda  
  10.5 Oförenliga material 
   Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.  
  10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
   Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.  
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

  11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 

  Akut toxicitet 

   Ämne: natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 
Art: Råtta 
Test: LD50 
Exponeringsväg: Oralt 
Resultat: 1400 mg/kg 
 
Ämne: natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 
Art: Råtta 
Test: LD50 
Exponeringsväg: Dermalt 
Resultat: > 5000 mg/kg bw 

  Frätande/irriterande på huden 
   Ingen data tillgänglig.  
  Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
   Orsakar allvarlig ögonirritation. 
  Luftvägs-/hudsensibilisering 
   Ingen data tillgänglig.  
  Mutagenitet i könsceller 
   Ingen data tillgänglig.  
  Cancerogenitet 
   Ingen data tillgänglig.  
  Reproduktionstoxicitet 
   Ingen data tillgänglig.  
  Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
   Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
  Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
   Ingen data tillgänglig.  
  Fara vid aspiration 
   Ingen data tillgänglig.  
  Långsiktiga effekter 
   Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid 

inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag 
av skadliga ämnen, som t.ex. allergener. 

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

 12.1 Toxicitet 

   

Ämne: natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 
Art: Fisk 
Test: LC50 
Varaktighet: 96 h 
Resultat: 0,16 mg/l 
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Ämne: natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 
Art: Alger 
Test: ErC50 
Varaktighet: 72 h 
Resultat: >5000 mg/l 
 
Ämne: natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 
Art: Vattenloppor 
Test: EC50 
Varaktighet: 48 h 
Resultat: 0,17 mg/l 
 
Ämne: natriumdiklorisocyanurat, dihydrat 
Art: Vattenloppor 
Test: EC50 
Varaktighet: 21 d 
Resultat: 2600 mg/l 

  12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

   Ämne Nedbrytbarhet vattenmiljö Test Resultat 
   Ingen data tillgänglig.     

  12.3 Bioackumuleringsförmåga 

   Ämne Potentiell bioackumulering LogPow BCF 
   Ingen data tillgänglig.     

  12.4 Rörlighet i jord 

   natriumdiklorisocyanurat, dihy...: Log Koc= 1,708 (Hög rörlighet.).  
  12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

   
Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- 
och/eller vPvB-ämnen. 

  12.6 Andra skadliga effekter 

   
Produkten innehåller ekotoxiska ämnen, som kan ha skadliga verkningar på vattenlevande organismer.  
Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön p.g.a. 
nedbrytningssvårigheter.  

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

  13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
   Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.  
  Avfall   
   EWC-kod  
   -  
  Annan märkning 
   Ej tillämpligt 
  Förorenad förpackning 
   Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll 

av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.  
 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

 14.1 – 14.4 
 Produkten omfattas av konventionerna gällande farligt gods.  
  ADR/RID 

   14.1 UN-nummer 3077 

   14.2 Officiell 
transportbenämning 

MILJÖFARLIGA ÄMNEN,  FASTA,  N.O.S. (troclosene sodium, dihydrate) 

   14.3 Faroklass för transport 9 

   14.4 Förpackningsgrupp III 

   Kommentar - 

   Tunnelrestriktionskod 3 
 

  IMDG 

   UN-no. 3077 

   Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (troclosene sodium, dihydrate) 

   Class 9 

   PG* III 



I enlighet med förordning (EG) 2015/830  
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Klor Starter Granules 

   EmS F-A, S-F 

   MP** Yes 

   Hazardous constituent - 
 

  IATA/ICAO  

   UN-no. 3077 

   Proper Shipping Name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (troclosene sodium, dihydrate) 

   Class 9 

   PG* III 

     
 

 14.5 Miljöfaror 
   Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön p.g.a. 

nedbrytningssvårigheter.  
 14.6 Särskilda skyddsåtgärder 

   - 
 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden 

   Ingen data   
  

(*) Packing group 
 (**) Marine pollutant 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

  Användningsrestriktioner 
   - 
  Krav på särskild utbildning 
   - 
  Annat 
   Ej tillämpligt 
   - 
  Seveso 
   Seveso III Part 1: E1 

Seveso III Part 2: chlor 
  Källor 

   

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter. 
Arbetsmiljöförordningen (1977:1166), med ändringar (senast AFS 2015:7). 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP). 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH). 
Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), med ändringar (senast AFS 2007:10). 

  15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
   Nej  

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av biocidprodukter 

5021221619, 6.5.0.9 

AVSNITT 16: Annan information 
 

  Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3 

   

H302 - Skadligt vid förtäring. 
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
EUH031 - Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. 

  Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1 
   - 
  Andra märkningsuppgifter 



I enlighet med förordning (EG) 2015/830  
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Klor Starter Granules 

   Ej tillämpligt 
  Annat 

   

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering 
på: 
Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i 
förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) 
Blandningens klassificering gällande miljörisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i 
förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) 
Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten. 

   

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på 
säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta 
säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som 
ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som 
produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens 
ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte 
uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett 
produktdatablad. 

   Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version). 
  Säkerhetsdatabladet är validerat av 
   TV 
  Datum  för senaste  väsentliga revidering (Första siffran i SDB version) 
   2018-10-19(3.0) 
  Datum  för senaste  mindre revidering (Sista siffran i SDB version) 
   2018-10-19 
 
 

      ALPHAOMEGA.  Licens nr.:5021221619, 6.5.0.9 
www.chymeia.com            
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Säkerhetsdatablad

Omarbetad: 01-12-2014
Ersätter: 28-07-2014
Version: 03.00/SWE

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

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet e ller blandningen och användningar som det avråds fr ån
Rekommenderad användning: Desinficeringsmedel  Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och 

produktionsinformationen före användning.  Detta säkerhetsdatablad innehåller allmän 
information rörande kemikalien, specifika instruktioner och anvisningar framgår av produktens 
etikett och bruksanvisning. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller  säkerhetsdatablad
Distributör: Swim & Fun Scandinavia ApS

Fagerholtvej 12
4050 Skibby
Danmark 

Tel: +45 70226856
Fax: +45 70226859
E-post: cl@swim-fun.dk

1.4 Telefonnummer för nödsituationer
112 - begär Giftinformation 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
DPD-klassificering (Direktiv 
1999/45/EG):

 N;R50/53

CLP-klassificering (Förordning 
(EG) nr 1272/2008):

Aquatic Chronic 1;H410 Aquatic Acute 1; H400    

Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser.

Allvarligaste skadliga effekterna: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer.  
Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon. 

2.2 Märkningsuppgifter
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Signalord: Varning

Innehåller Polykvaternära ammoniumföreningar 2,5-10g/100 ml

H-fraser: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.(H410)

P-fraser: Undvik utsläpp till miljön.(P273)
Samla upp spill.(P391)
Enligt gällande bestämmelser ska innehållet/behållaren lämnas till en 
återvinningsanläggning.(P501-A)

2.3 Andra faror
Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsde lar
3.2 Blandningar
Registrerings-
nummer

CAS/
EG-nr

Ämne DSD-klassificering (Direktiv 67/548/EEG)/
CLP-klassificering (Förordning (EG) nr 1272/2008)

w/w% Anm.

.

.

.

25988-97-0-A
.
.

Polykvaternära ammoniumföreningar
.
.

Xn; R22 N;R50/53
Acute Tox. 4;H302 Aquatic Acute 1;H400 
Aquatic Chronic 1;H410

<10
.
.

.

.

.
Se avsnitt 16 för kompletta texter i R- och H-fraser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning: Sök frisk luft.  Sök läkare i händelse av bestående obehag. 

Förtäring: Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.  Sök läkare i händelse av 
bestående obehag. 

Hud: Avlägsna förorenade plagg.   Tvätta huden med vatten.  Sök läkare i händelse av bestående 
obehag. 

Ögon: Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills 
irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår. 

Övrig information: Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både ak uta och fördrö jda
Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon. 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och  särskild behandling som eventuellt krävs
Kräver ingen speciell, omgående behandling.  Behandlas symtomatiskt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.  Använd vatten eller vattendimma för att 

kyla ej antänt material. 

Olämpliga släckmedel Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan  medföra
Vid eldsvåda spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas:  Kolmonoxid och 
koldioxid/  Nitrösa gaser/  Egen formulering 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor 
och rökgaser – sök frisk luft.  Använd självförsörjande andningsutrustning tillsammans med 
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kemiskt resistenta handskar. 

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

Stå i motvind/håll avstånd till källan.  Stoppa läckage om så kan ske utan risk.  Använd 
handskar.  Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. 

För räddningspersonal: Utöver ovanstående:  Vanliga skyddskläder som uppfyller EN 469 rekommenderas. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Häll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och saner ing
Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig 
avfallsbehållare.  Torka upp mindre spill med en trasa. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.  Se avsnitt 13 för ytterligare information. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Rinnande vatten och ögondusch bör finnas tillgängligt.  Tvätta händerna före raster, före 
toalettbesök och efter avslutat arbete. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive event uell oförenlighet
Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc.  
Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.  Undvik direkt solljus.  Förvaras frostfritt. 

7.3 Specifik slutanvändning
Inga. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt s kydd
8.1 Kontrollparametrar
NGV: Nivågränsvärde, TGV: Takgränsvärde, KTV: Korttidsvärde.
Rättslig grund: Hygieniska gränsvärden - AFS 2011:18 

Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.
8.2 Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas. 

Personlig skyddsutrustning, 
skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.  Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166. 

Personlig skyddsutrustning, 
hudskydd:

Plast- eller gummihandskar rekommenderas.  Handskar ska uppfylla EN 374.  
Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta. 

Personlig skyddsutrustning, 
andningsskydd:

Erfordras ej. 

Begränsning av miljöexponeringen: Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och ke miska egenskaper
Tillstånd: Vätska 
Färg: Ljusgrön 
Lukt: Karakteristisk 
Lukttröskel: Data saknas 
pH (brukslösning): Data saknas 
pH (koncentrerad): 7 
Smältpunkt/fryspunkt: Data saknas 
Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall:

100°C 

Flampunkt: Data saknas  
Avdunstningshastighet: Data saknas 
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Brandfarlighet (fast form, gas): Data saknas 
Övre/undre brännbarhetsgräns: Data saknas 
Övre/undre explosionsgräns: Data saknas 
Ångtryck: 23 hPa (20°C)
Ångdensitet: Data saknas 
Relativ densitet: 1,027
Löslighet: Blandbar med följande:  Vatten. 
Fördelningskoefficient 
n-oktanol/vatten:

Data saknas 

Självantändningstemperatur: Data saknas 
Sönderfallstemperatur: Data saknas 
Viskositet: Data saknas 
Explosiva egenskaper: Data saknas 
Oxiderande egenskaper: Data saknas 

9.2 Annan information
Inga. 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Ej reaktiv. 
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar. 

10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga kända. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga kända. 

10.5 Oförenliga material
Inga kända. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Vid eldsvåda eller kraftig uppvärmning spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas:  
Kolmonoxid och koldioxid/  Nitrösa gaser/  Egen formulering 

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut oral toxicitet: Förtäring kan orsaka obehag.  Produkten behöver inte klassificeras.  Baserat på befintlig data 

anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts. 

25988-97-0-A: Råtta: LD50 = 1672 mg/kg 

Akut dermal toxicitet: Produkten behöver inte klassificeras.  Baserat på befintlig data anses inte 
klassifikationskriterierna ha uppfyllts. 

25988-97-0-A: Kanin: LD50 = >2000 mg/kg 

Akut inhalationstoxicitet: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Hud, anfrätning/irritation: Kan orsaka lätt irritation.  Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Tillfällig irritation.  Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Luftvägssensibilisering eller 
hudsensibilisering:

Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Mutagenitet i könsceller: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Cancerframkallande: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Reproduktionstoxicitet: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 
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Enstaka STOT-exponering: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Upprepad STOT-exponering: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Fara vid aspiration: Produkten behöver inte klassificeras.  Testdata finns ej tillgängligt. 

Annan giftig inverkan: Inga kända. 

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

Akut toxicitet: 25988-97-0-A: 
Fisk: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = 0,077 mg/l 
Kräftdjur: Daphnia magna: 48hEC50 = 0,084 mg/kg 
Alger: Scenedesmus subspicatus: 72hEC50 = 0,18 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Testdata finns ej tillgängligt. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Testdata finns ej tillgängligt. 

12.4 Rörligheten i jord
Testdata finns ej tillgängligt. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen bedömning har gjorts. 

12.6 Andra skadliga effekter
Inga kända. 

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Häll inte större mängder spill och rester med hög koncentration i avloppet.  Samla upp spill och 
avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.  
 
EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 16 05 08 Kasserade organiska 
kemikalier som består av eller som innehåller farliga ämnen  
Absorptionsmedel/trasor förorenat av produkten:
EWC-kod: 15 02 02 Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan 
plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen. 

AVSNITT 14: Transport information
ADR/RID
14.1 UN-nummer 3082 

14.2 Officiell 
transportbenämning

MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Polykvaternära ammoniumföreningar)

14.3 Faroklass för transport 9

14.4 Förpackningsgrupp III

Farlighetsnummer 90

Tunnelrestriktionskod E

14.5 Miljöfaror Produkten skall märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) i förpackningar om mer än 5 kg/l. 

ADN
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14.1 UN-nummer 3082

14.2 Officiell transportbenämning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polymeric quaternary 
ammonium chloride)

14.3 Faroklass för transport 9

14.4 Förpackningsgrupp III

14.5 Miljöfaror Produkten skall märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd) i förpackningar om mer än 5 kg/l. 

Miljörisk i tankfartyg: - 

IMDG
14.1 UN-nummer 3082

14.2 Officiell transportbenämning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polymeric quaternary 
ammonium chloride)

14.3 Faroklass för transport 9

14.4 Förpackningsgrupp III

14.5 Miljöfaror Produkten skall märkas som Marine Pollutant (MP) i förpackningar om mer än 5 kg/l. 

IMDG-kod segregationsgrupp: - 

ICAO/IATA
14.1 UN-nummer 3082

14.2 Officiell transportbenämning ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Polymeric quaternary 
ammonium chloride)

14.3 Faroklass för transport 9

14.4 Förpackningsgrupp III

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Inga. 

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

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
Omfattas av:  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 
om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller bland ningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Specialbestämmelser: Direktiv 96/82/EG (Seveso), Miljöfarliga ämnen: Kolumn 2: 100 t, kolumn 3: 200 t. 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information
Ändringar har gjorts i de följande 
avsnitten:

2,3

Förklaring av förkortningar: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity 

Klassificeringsmetod: Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter. 

R-fraser: R22 Farligt vid förtäring.
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön.

H-fraser: H302 Skadligt vid förtäring.
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H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Utbildning: En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad. 
Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det 

baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om 
produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om 
utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat 
efterföljande ändringar. 

HSV/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 

Toxido®) S
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