
 
 SÄKERHETSDATABLAD

P-Chlor Granulat

 

 
SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 04.11.2014

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn P-Chlor Granulat
Synonymer Kalciumhypoklorit 70%, hydratiserad
CAS-nr. 7778-54-3
EG-nr. 231-908-7
Artikelnr. 40 31 10

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och 
användningar som det avråds från
Produktgrupp PT2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt 

på människor eller djur
Användningsområde Desinfektionsmedel för simbassänger

Endast för yrkesmässigt bruk

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Importör 
Företagsnamn Processing Borgås AB
Postadress Borgås Gårdsväg 9
Postnr. 434 95
Postort Kungsbacka
Land SVERIGE
Telefon 0300 -837000
Fax 0300 -837099
E-post info@processing.se
Webbadress http://www.processing.se
Org.nr. 556275-2898

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon I nödsituation, ring 112:begär Giftinformation

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC eller 
1999/45/EC

O; R8
Xn; R22
R31
C; R34
N; R50

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

Ox. Sol. 2; H272
Acute tox. 4; H302
Skin Corr 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400

Ämnets / blandningens farliga 
egenskaper

Kemikalien är oxiderande, kan intensifiera brand.
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
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Utvecklar giftig klorgas vid kontakt med syra.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

2.2. Märkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)

    

Sammansättning på etiketten Kalciumhypoklorit:~ 700 g/kg
Signalord Fara
Faroangivelser H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P220 Hålls/förvaras åtskilt från kläder//brännbara material.
P221 Undvik att blanda med brännbara ämnen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE 
kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla 
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
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.
P309 + P311 Vid exponering eller obehag: Kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Kompletterande märkning EUH 031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

2.3. Andra faror
PBT / vPvB PBT/vPvB-bedömning ej utförd.
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1 Ämnen
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Kalciumhypoklorit CAS-nr.: 7778-54-3

EG-nr.: 231-908-7
Indexnr.: 017-012-00-7

O; R8
C; R34
Xn; R22
R31
N; R50
Ox. Sol. 2; H272
Acute tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Aquatic Acute 1; H400

M-faktor:10

> 70 %

Natriumklorid CAS-nr.: 7647-14-5
EG-nr.: 231-598-3

< 25 %

Kalciumklorid CAS-nr.: 10043-52-4
EG-nr.: 233-140-8
Indexnr.: 017-013-00-2

Xi; R36
Eye Irrit. 2; H319

< 10 %

Vatten CAS-nr.: 7732-18-5
EG-nr.: 231-791-2

< 10 %

Kalciumhydroxid CAS-nr.: 1305-62-0
EG-nr.: 215-137-3

Xi; R38,R41
Skin Irrit. 2; H315;

< 6 %
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Eye Dam. 1; H318;

Kalciumkarbonat CAS-nr.: 471-34-1
EG-nr.: 207-439-9

< 4 %

Beskrivning av blandningen Kalciumhypokloriten innehåller ≥ 70 % aktivt klor.
Ämne, kommentar Se avsnitt 16 för förklaring av H-angivelser och R-fraser.
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Vid medvetslöshet eller allvarliga fall, ring 112.
Inandning Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, sittande ställning. Skölj näsa och 

mun med vatten. Vid andningssvårigheter kan syrgas vara nödvändigt. 
Kontakta omedelbart läkare.

Hudkontakt Skölj genast huden med mycket vatten. Tag av förorenade kläder. Fortsätt att 
skölja i minst 15 minuter och kontakta läkare. Frätskador skall behandlas av 
läkare.

Ögonkontakt Viktigt! Skölj genast med vatten i 15-30 minuter. Avlägsna kontaktlinser och 
håll ögonlocken brett isär. Använd ljummet vatten för att undvika skador på 
ögat. Till sjukhus eller ögonläkare. Fortsätt sköljningen under transport till 
sjukhus.

Förtäring Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den 
skadade inte är medvetslös. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL (tel 112) eller läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter Inandning: Kan ge hosta, sveda, andningsbesvär, huvudvärk, illamående och 

kräkningar.
Hudkontakt: Orsakar blåsor och frätsår.
Ögonkontakt: Verkar frätande och orsakar starka smärtor. Kan leda till 
synskada.
Förtäring: Ger stark sveda, smärta, illamående, kräkningar och diarré. Kan 
leda till perforering av matstrupen.

Fördröjda symptom och effekter Inandning av klorgas som avges t.ex. vid uppvärmning eller vid kontakt med 
syra kan ge andnöd och lungödem kan tillstöta efter flera timmar.
Risk för vävnadsskada eller nekros.

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Släck med STORA mängder vatten. Använd spridd vattenstråle (risk för 

frätande stänk om sluten vattenstråle används).
Olämpliga brandsläckningsmedel Skum, koldioxid eller torrt pulver.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker Brandfarlig vid kontakt med brännbart material. Kan intensifiera brand. 

Oxiderande.
Produkten sönderdelas vid uppvärmning och sönderfallet kan leda till 
självantändning.
Vid uppvärmning ökar volymen/trycket så kraftigt att behållare kan sprängas.
Vid brand bildas giftiga och frätande gaser.

Farliga förbränningsprodukter Kan inkludera, men är inte begränsade till: klor, klorväte (HCl), kalciumoxider,
 kalciumklorat, kalciumhydroxid, kalciumkarbonat, syrgas och dikloroxid (> 
158 °C).
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5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning 

används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8.
Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle.

OBS. Flytta inte behållare som har utsatts för värme, risk för sprängning av 
behållare. Släckvatten omhändertas enligt gällande föreskrifter. Släckvattnet kan 
vara starkt frätande.

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder Evakuera området.
Personliga skyddsåtgärder Avlägsna alla antändningskällor och ventilera området. Använd 

explosionsskyddad elutrustning. Undvik dammbildning och spridning av damm.
Undvik exponering. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. Vid större utsläpp till 

avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetod Spill sugs upp med dammsugare. Är detta inte möjligt, samlas spillet upp 

med en skyffel, en kvast eller liknande. OBS. Använd explosionsskyddad 
elutrustning.
Samlas upp i för ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i 
överensstämmelse med avsnitt 13. Spola förorenat område med STORA 
mängder vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Läs och följ tillverkarens anvisningar! Tillsätt inte vatten till produkten - tillsätt 

produkten till vatten!
Undvik syror, fuktighet och brännbart material. Håll behållare väl slutna. 
Använd endast rena redskap vid hantering eftersom rester av andra produkter 
kan orsaka en våldsam reaktion som leder till brand eller explosion.
Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik dammbildande hantering. Undvik 
exponering! Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8.
Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga 
gaser (klor).

Skyddsåtgärder
Säkerhetsåtgärder för att förhindra 
brand

Rökning och öppen eld och andra antändningskällor förbjuden. Vidta åtgärder 
mot statisk elektricitet. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

Råd om allmän arbetshygien Tvätta händerna efter varje arbetsskift och innan måltid, rökpaus eller 
toalettbesök. Man får inte äta, dricka eller röka under arbetet. Tvätta 
nedsölade kläder innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats.

Skyddas mot föroreningar.
Skyddas från fukt.

Speciella egenskaper och risker Produkten kan antändas eller explodera vid lagring. Spår av vatten kan initiera 
reaktionen.

Förhållanden för säker lagring
Krav på lagerlokaler och 
förvaringskärl

Förvaras i ett utrymme utan golvbrunnar. Får ej förvaras på träpallar eller 
hyllor av trä.

P-Chlor Granulat Sida 4 av 11



Anvisningar angående samlagring Förvaras åtskilt från: organiskt material (t.ex. papper och textilier), 
brandfarligt/brännbart material, ammoniak, primära aminer, aromatiska aminer,
 ureasyror, ammoniumklorid, klorerade kemikalier, etanol, metanol, 
hydroxiföreningar, acetylen, ättiksyra, kaliumcyanid, reduktionsmedel, 
metalloxider, metaller, organiska svavelföreningar, svavel (fuktigt) och 
terpentin.
Lagras åtskilt från livsmedel.

Temperatur vid förvaring Värde: < 35 °C

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden Se avsnitt 1.2.
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden
Ämne Identifiering Värde År
Klor CAS-nr.: 7782-50-5

EG-nr.: 231-959-5
Indexnr.: 017-001-00-7
Synonymer: Klor

Nivågränsvärde (NGV): 0,5 
ppm
Nivågränsvärde (NGV): 1,5 
mg/m3
KTV: 1 ppm (TGV)
KTV: 3 mg/m3 (TGV)

2011

Kalciumhydroxid CAS-nr.: 1305-62-0
EG-nr.: 215-137-3

Nivågränsvärde (NGV): 3 
mg/m³
KTV: 6 mg/m³

Damm, oorganiskt, -inhalerbart 
damm

Nivågränsvärde (NGV): 10 
mg/m³

Damm, oorganiskt, -respirabelt 
damm

Nivågränsvärde (NGV): 5 
mg/m³

Övrig information om gränsvärden Referenser (lagar/förordningar): Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
om hygieniska gränsvärden, "Hygieniska gränsvärden", AFS 2011:18.
Kalciumhypoklorit kan sönderdelas under olämpliga förhållanden och avge 
klorgas. Därför har gränsvärdet för klor tagits med.
Förklaring av anmärkningarna:
NGV = Nivågränsvärde. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en
arbetsdag, normalt 8 timmar.
KTV = Korttidsvärde. Ett rekommenderat högsta värde för exponering
beräknat som ett tidsvägt medelvärde under en referensperiod av 15 minuter.

8.2 Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Ventilationen skall vara effektiv. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-
märkt och bör väljas i samråd med leverantören av sådan utrustning. 
Rekommenderad skyddsutrustning och angivna standarder är vägledande. 
Standarder bör vara av senaste version. En riskbedömning av 
arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra 
kontrollåtgärder.

Andningsskydd
Andningsskydd Andningsapparat vid otillfäcklig ventilation/risk för gastuveckling: helmask med 

kombinationsfilter (typ B+P2).
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 14387 (Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar, 

provning, märkning).

Handskydd

P-Chlor Granulat Sida 5 av 11



Handskydd Använd handskar av motståndskraftigt material, t.ex.: Neopren. Butylgummi. 
Polyvinylklorid (PVC). Genombrottstiden är inte känd. Kontakta 
handskleverantören för uppgifter om handskmaterialets genombrottstid.

Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 374 (Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer).

Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 166 (Ögonskydd - Fordringar och specifikationer).

Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna) Använd skyddskläder vid risk för hudkontakt.

Begränsning av miljöexponeringen
Begränsning av miljöexponeringen Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

Andra upplysningar
Andra upplysningar Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Pulver. Kristaller. Granulat.
Färg Vit. / Gråvit
Lukt Stark. Klor.
Luktgräns Värde: 1-3 ppm (klor)
pH (vattenlösning) Värde: 10,8

Testmetod: 10%-ig lösning
Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: ~ 100 °C
Kommentarer, Kokpunkt / 
kokpunktsintervall

Se sönderdelningstemperatur.

Kommentarer, Flampunkt Inte relevant.
Kommentarer, Avdunstningshastighet Inte relevant.
Brandfarlighet (fast form, gas) Inte relevant.
Kommentarer, Explosionsgräns Inte relevant.
Kommentarer, Ångtryck Inte relevant.
Ångdensitet Värde: 6,9

Referensgas: Luft = 1
Relativ densitet Värde: ~ 2,0

Testtemperatur: 20 °C
Kommentarer, Relativ densitet Vatten = 1
Bulktäthet Värde: 1,0 g/cm³
Beskrivning av lösningsförmåga Olöslig i etanol.
Löslighet i vatten 21 g/100 ml (25 °C); 43-48 g/100 ml (40 °C)

Vattenolöslig andel < 6,0 %
Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Värde: -2,46
Testmetod: log Pow

Termisk tändtemperatur Värde: > 158 °C
Sönderfallstemperatur Värde: > 100 °C
Kommentarer, Sönderfallstemperatur Under 100 °C sker långsamt sönderfall; över 158 °C sker häftigt sönderfall 

efter ca 12 minuters uppvärmningstid och ämnet antänds.
Kommentarer, Viskositet Inte relevant.
Explosiva egenskaper Inte klassificerad som explosiv.
Oxiderande egenskaper Oxiderande.

9.2 Annan information
Innehåll av VOC Värde: 0 %
Torrhalt Värde: 90,0 - 94,5 %

Fysikaliska faror
Partikelstorlek Värde: ≥ 90 %
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Testmetod: 14-50 MESH
Molekylvikt, viktmedelvärde Värde: 142,98
Brytningsindex Värde: 1,545

Testreferens: (alfa)
Kommentar: 1,69 (beta)

Andra fysiska och kemiska egenskaper
Fysikaliska och kemiska egenskaper Fukthalt: 5,5-10%
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Se 10.3 nedan.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden.

10.3 Risk för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Kalciumhypoklorit är instabilt och sönderdelas vid uppvärmning, i lösning, vid 

kontakt med syre, syror eller organiska föroreningar under avgivande av giftig 
klorgas.
Sönderfall kan leda till självantändning av ämnet.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas Fukt. Värme- och antändningskällor. Undvik exponering för höga temperaturer 

eller direkt solljus.

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Organiskt material (t.ex. papper och textilier), brandfarligt/brännbart material, 

ammoniak, primära aminer, aromatiska aminer, ureasyror, ammoniumklorid, 
klorerade kemikalier, etanol, metanol, hydroxiföreningar, acetylen, ättiksyra, 
kaliumcyanid, reduktionsmedel, metalloxider, metaller, organiska 
svavelföreningar, svavel (fuktigt) och terpentin.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter Instabila N-mono- eller di-kloraminer, frätande och giftig klorgas, explosiv 

kvävetriklorid, alkylhypokloriter och explosiv kloracetylen. Se även avsnitt 5.2.
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologisk information
LD50 oral Värde: 850 mg/kg

Försöksdjursart: råtta
LD50 dermal Värde: > 2000 mg/kg

Försöksdjursart: kanin
Kommentar: (40 %-ig vattenlösning)

Potentiella akuta effekter
Inandning Produkten kan irritera luftvägarna och orsaka nysningar, hosta, rinnande näsa,

 huvudvärk, heshet, klåda och sveda i näsa och svalg. Inandning av klorgas 
som avges t.ex. vid uppvärmning eller vid kontakt med syra kan ge andnöd 
och lungödem kan tillstöta efter flera timmar. Risk för vävnadsskada eller 
nekros i nässlemhinnan.

Hudkontakt Kan ge allvarliga frätskador på huden. Orsakar blåsor och frätsår.
Ögonkontakt Verkar frätande på ögonen. Symtom som stark sveda, tårflöde, rodnad och 

dimsyn kan förekomma. I svåra fall, finns det risk för skador på 
synen/blindhet.

Förtäring Kan orsaka frätskador i mun, matstrupe och mage. Kan förorsaka illamående, 
kräkning och diarré. Kalciumhypoklorit kan reagera med organiskt material och 
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magsyra varvid klorgas frigörs, vilket kan orsaka kräkningar, 
andningssvårigheter och orsaka skador i luftvägarna och lungorna.
Så lite som 28 g kan vara dödligt. Även koncentrationer < 15% aktivt klor 
kan vara dödliga.

Irritation Se "Frätande effekt" nedan.
Frätande effekt Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.

Fördröjda effekter / upprepad exponering
Sensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering

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

Specifik organtoxicitet – upprepad 
exponering

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

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerframkallande Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

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

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

vara uppfyllda.
 

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Akut vattenlevande, fisk Värde: 0,088-5,9 mg/l

Testmetod: LC50
Fiskarter: Pimephales promelas
Varaktighet: 96h
Test referens : Kalciumhypoklorit

Akut vattenlevande, Daphnia Värde: 0,11 mg/l
Testmetod: EC50
Daphnia, art: Daphnia magna
Varaktighet: 48h
Test referens : Kalciumhypoklorit

Ekotoxicitet Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan redan vid låga koncentrationer 
och kortvarig exponering orsaka hög dödlighet eller förgiftning av flera fiskarter 
och andra vattenorganismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet Produkten består huvudsakligen av oorganiska ämnen, för dessa är kriterierna 

för biologisk nedbrytbarhet inte tillämpliga.
Hypokloritjoner omvandlas snabbt till kloridjoner i vatten.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Inga data tillgängliga för produkten. Produkten förväntas inte vara 

bioackumulerande.

12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat PBT-bedömning ej utförd.
Resultat av vPvB-bedömningen vPvB-bedömning ej utförd.

12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter / 
Anmärkning

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.
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AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Produkten och förpackningen är farligt avfall. Omhändertas som farligt avfall 
av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall (EWC-kod) är vägledande. 
Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker.

Produkten är klassificerad som 
farligt avfall

Ja

EWC-kod EWC: 20 01 29 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
 

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
ADR 2880
RID 2880
IMDG 2880
ICAO/IATA 2880
Kommentar Kan skickas som begränsad mängd med max. 1 liter per innerförpackning i 

en sammansatt förpackning som väger max. 30 kg.
Särbestämmelse 314 (får ej utsättas för direkt solljus eller andra värmekällor 
under transporten, lastas av på välventilerade platser)

14.2 Officiell transportbenämning
ADR KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD BLANDNING
RID KALCIUMHYPOKLORIT, HYDRATISERAD BLANDNING
IMDG CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE
ICAO/IATA CALCIUM HYPOCHLORITE, HYDRATED MIXTURE

14.3 Faroklass för transport
ADR 5.1
Farlighetsnummer 50
RID 5.1
IMDG 5.1
ICAO/IATA 5.1
Anmärkning Miljösymbol (fisk och träd) för förpackningar > 5 kg.

14.4 Förpackningsgrupp
ADR II
RID II
IMDG II
ICAO/IATA II

14.5 Miljöfaror
IMDG Marine Pollutant Ja

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
ADR, annan relevant information Tunnelrestriktionskod (E)
EmS F-H, S-Q

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Förorening kategori Inte relevant.
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
EG-nr. 231-908-7

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö
Referenser (lagar/förordningar) Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter KIFS 2005:7, med ändringar.
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Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (CLP-förordningen) med senare ändringar.
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, med 
ändringar.
Avfallsförordning, SFS 2011:927.
ADR-S 2013 (MSBFS 2012:6) samt RID-S 2013 (MSBFS 2012:7)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhetsbedömning 
har utförts

Nej

 

AVSNITT 16: Annan information
Leverantörens anmärkningar Informationen i detta dokument skall finnas tillgänglig för alla som hanterar 

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

Ox. Sol. 2; H272;
Acute tox. 4; H302;
Skin Corr 1B; H314;
Aquatic Acute 1; H400;

Förteckning över relevanta R-fraser 
(under avsnitten 2 och 3).

R41 Risk för allvarliga ögonskador.
R36 Irriterar ögonen.
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
R34 Frätande.
R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
R22 Farligt vid förtäring.
R31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
R38 Irriterar huden.

Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3)

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H302 Skadligt vid förtäring.
H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H315 Irriterar huden.

Använda förkortningar och 
akronymer

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road
EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal 
respons
EWC-kod: kod från EU:s gemensamma klassificeringssystem för avfall 
(European Waste Code).
IATA: The International Air Transport Association
ICAO: The International Civil Aviation Organisation
IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code
LC50: Den koncentration av en substans som dödar 50% av en population på 
en given tid
LD50: Letal dos, den dos som förorsakar att 50% av populationen dör
PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)
RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Rail
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket 
Bioackumulerande)

Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: Juli 2011

Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats

Alla avsnitt har ändrats sedan foregående utgåva av säkerhetsdatabladet, 
version 101 som utgavs 2010-03-29.
Denna version har utarbetats i ett nytt system, i ett nytt format enligt EU-
förordning nr 453/2010 och med ny klassificering enligt CLP.

Kvalitetssäkring av informationen Detta säkerhetsdatablad är kvalitetskontrollerat av Teknologisk Lab AB, 
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Sverige och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är certifierade enligt 
ISO 9001:2008.

Version 1
Ansvarig för säkerhetsdatablad Processing Borgås AB
Utarbetat av Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla
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