
AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Hard Head Betvätska 1L

Vare nr.

Vare nr. Beskrivelse

004476

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Anbefalte bruksområder: Beisemiddel (metall)

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Firma: Jula AB

Adresse: Box 363

Post nr.: 532 24

Sted: Skara

Land: SVERIGE

E-post: info@jula.no, chem@jula.com

Telefon: +46(0)511-24600

Kontakt: Jula kundeservice: 67 90 01 33 (man-fre kl 8-20, lør-søn kl 10-17)

Hjemmeside: www.jula.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP-klassifisering: Skin Irrit. 2;H315 Eye Irrit. 2;H319

Viktigste skadevirkninger: Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

2.2. Merkingselementer

Piktogrammer
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Signalord: Advarsel

Inneholder

Stoff: fosforsyre 21,25 %

H-setninger

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P-setninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P280 Benytt vernehansker/vernebriller.

P301/310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege

P302/352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

P305+351+338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser
dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Stoff CAS-nummer EC-nummer REACH-reg.nr. Konsentrasjon Merknader
CLP-

klassifisering

fosforsyre ... % 7664-38-2 231-633-2
01-2119485924-
24-xxxx

  21,25% Skin Corr. 1B;H314

Se fullstendige H-setninger under punkt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding: Frisk luft ved symptom på skade. Hold den skadde under oppsikt. Kontakt lege hvis ikke alt
ubehag gir seg.

Svelging: Skyll munnen godt med vann. Drikk et par glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger.
Kontakt lege hvis større mengde er svelget.

Hudkontakt: Skyll straks med mye vann. Ta av gjennomfuktede klær. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir
seg.

Kontakt med øyne: Ta ut ev. kontaktlinser. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Kontakt lege
hvis ubehag vedvarer etter skylling.

Generelt: I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller
etiketten vises.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se punkt 11.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Påse at medisinsk personell er informert om det aktuelle materialet, og at de tar de nødvendige forholdsregler for å beskytte
seg selv. Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
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5.1. Slokkingsmidler

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke direkte brennbart. Velg brannslukningsmidler basert på branntypen i
omgivelsene.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk
frisk luft. Hvis det er risiko for eksponering for damper og røykgasser, skal det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel.

Øvrig Informasjon: Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. La ikke spill fra
brannslokningsarbeid renne ut i avløp. Brannrester og slokkevann håndteres i henhold til
lokale bestemmelser.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For ikke-innsatspersonell: Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Søl må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Store utslipp kan innvirke negativt i et vannmiljø pga. lokal pH-reduksjon. Ved
forurensing av sjø, vann eller avløp skal myndighetene informeres i henhold til norsk lovgivning. Absorberes i et inert materiale
(sand, vermikulitt etc.) og samles opp i egnede beholdere. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold
og faresymbol.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt dekke.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 13 for kassering.

Øvrig Informasjon: Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene. Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8. Det skal finnes mulighet for øyeskylling. Ikke
bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalemballasjen. Emballasjen skal holdes tett lukket. Må ikke oppbevares
sammen med næringsmidler, drikkevarer og dyrefor. Lagres frostfritt.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se punkt 1.2

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse
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8.1. Kontrollparametere

Yrkesmessig eksponeringsgrense

Stoffnavn ppm mg/m3 Bemerkninger Anmerkninger

fosforsyre ... % 1 E

E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.

Øvrig Informasjon: Inneholder et stoff som det er angitt en hygienisk grenseverdi for.

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tiltak for
eksponeringskontroll:

Unngå direkte kontakt. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av øyne/ansikt:

Tettsittende øyevern ved fare for sprut eller direktekontakt.

Personlig verneutstyr,
beskyttelse av hud:

Verneklær ved behov.

Personlig verneutstyr,
håndvern:

Vernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Bruk vernehansker av:
Nitrilgummi eller PVC.

Personlig verneutstyr,
åndedrettsvern:

Normalt ikke nødvendig ved vanlig bruk.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Parameter Verdi/enhet

Aggregattilstand Væske.

Farge Fargeløs.

Lukt Luktfri.

Løselighet Løselighet i vann: Løselig

Eksplosive egenskaper Ingen data

Oksidasjonsegenskaper Ingen data

Parameter Verdi/enhet Anmerkninger

pH (bruksferdig oppløsning) Ingen data

pH (konsentrat) ~ 1

Smeltepunkt Ingen data

Frysepunkt Ingen data

Startkokepunkt og kokepunktintervall Ingen data

Flammepunkt Ingen data

Fordampningshastighet Ingen data

Antennelighet (fast stoff, gass) Ingen data

Antennelsesgrenser Ingen data

Eksplosjonsgrenser Ingen data

Damptrykk Ingen data

Damptetthet Ingen data

Relativ tetthet Ingen data

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann Ingen data

Selvantennelsestemperatur Ingen data

Nedbrytningstemperatur Ingen data

Viskositet Ingen data
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Luktterskel Ingen data

9.2. Andre opplysninger

Parameter Verdi/enhet Anmerkninger

Tetthet  1100 kg/m³

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen kjente data.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke baser.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet - oral: Kan gi svie i munn og svelg. Kan irritere fordøyelsesorganenes slimhinner.

Akutt toksisitet - innånding: Innånding av aerosol kan gi irritasjon i de øvre luftveiene. Damp og tåke kan gi svie i nese
og svelg samt nysing og hoste.

Etsing/hudirritasjon: Irriterer huden.

Alvorlig
øyeskade/øyeirritasjon:

Gir alvorlig øyeirritasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

Forventes ikke å bioakkumulere.

12.4. Mobilitet i jord

Oppløses i vann .
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ingen vurdering foretatt.

12.6. Andre skadevirkninger

Utslipp til vannresipienter kan gi økt pH, noe som medfører fare for skader på organismer som lever i vann.

Øvrig Informasjon

Ekotoksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen. Unngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og
mark.

AVSNITT 13: Disponering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rester og brukt produkt som ikke kan gjenvinnes skal håndteres som farlig avfall.

Avfallskategori: EAL-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAL-kode. 06 01 04* Fosforsyre
og fosforholdige syrer. 07 06 99 avfall fra rengjøringsmidler- avfall som ikke er spesifisert
andre steder. 20 01 29* Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer: Ikke relevant. 14.4. Emballasjegrupper: Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn: Ikke relevant. 14.5. Miljøfarer: Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r): Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Øvrig Informasjon: Ikke klassifisert som farlig gods.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller
stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig Informasjon: Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Leverandørmerknader: Sikkerhetsdatabladet/HMS-databladet er utarbeidet på grunnlag av kjente data på
utgivelsedato.

Liste over relevante H-setninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.
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H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Dokumentspråk: NO
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