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PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 

 
 
1.1 Produktidentifikator: NALCO BT-53 
Stoftype Blanding 
 
1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 
frarådes:  
 

Anvendelse af stoffet/det kemiske 
produkt 

: KEDELVANDSBEHANDLING 

 
Anbefalede begrænsninger i 
brugen 

: Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. 

 
1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: 
 

PRODUCENT/LEVERANDØR  LOKAL FIRMAIDENTIFIKATION 
Nalco Ltd. 

P.O. BOX 11, WINNINGTON AVENUE 
NORTHWICH, CHESHIRE, U.K. CW8 4DX 

TLF.: +44 (0)1606 74488 
 

NALCO DANMARK ApS 
HØFFDINGSVEJ 36,3. SAL 

2500 VALBY, KØBENHAVN, DENMARK 
TLF.: +45-48195800 

 
Kontakt venligst msdseame@nalco.com for information om produktsikkerhed 

 
1.4 Nødtelefon: +32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk 

+47-22-33-69-99 Danmark 
+45 82 12 12 12 Giftinformationscentral 

 
Udstedelse-/revisionsdato: 10.01.2014  
Version nummer: 2.0 

 
 

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION 

 
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Hudætsning/-irritation , Kategori 1A  H314  
 

Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF) 

 Xi ; LOKALIRRITERENDE  R31  
  R36/38  
 
 
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. 
 

2.2 Mærkningselementer 

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Farepiktogrammer :  

 

    

Signalord 
 

: Fare 
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Faresætninger 
 

: H314 Forårsager svære forbrændinger af huden 
og øjenskader. 

 
Supplerende faresætninger : EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. 

 
 
Sikkerhedssætninger 
 

: Forebyggelse:  
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ 

øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse 
Reaktion:  
P301 + P330 + P331 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl 

munden. Fremkald IKKE opkastning. 
P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller 

håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ 
fjernes. Skyl/ brus huden med vand. 

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl 
forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan 
gøres let. Fortsæt skylning. 

P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION 
eller en læge. 

Bortskaffelse:  
P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i en 

godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. 
 

   
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: 
  Natriumhydroxid 
 

2.3 Andre farer 

Ingen kendte. 

 

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 

 
3.2 Blandinger 

Farlige komponenter 

Kemisk betegnelse CAS-Nr. 
EF-Nr. 

REACH No. 

Klassifikation 
(67/548/EØF) 

Klassifikation 
(FORORDNING (EF) Nr. 

1272/2008) 

Koncentration 
[%] 

Natriumhydroxid 1310-73-2 
215-185-5 
01-2119457892-27 

 

C; R35 

 
Hudætsning/-irritation Kategori 
1A; H314 
Ætsende på metaller Kategori 
1; H290 
Alvorlig 
øjenskade/øjenirritation 
Kategori 1; H318 

 

1 -  5 

Natriumsulfit 7757-83-7 
231-821-4 

 

R31 

 
Ikke klassificeret  

 
5 -  10 

 
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. 
 
 

 

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
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4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Hvis det indåndes :  Bringes i frisk luft, symptomatisk behandling. 
Ved vedvarende symptomer, tilkald læge. 
 

I tilfælde af hudkontakt :  Søg straks læge. 
Tag forurenet tøj af. Vaskes før genanvendelse. 
Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. 
Ved store sprøjt skylles under bruser. 
VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE 
OMGÅENDE. 
 

I tilfælde af øjenkontakt :  Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. 
Søg straks læge. 
VED KONTAKT ER DET NØDVENDIGT AT HANDLE 
OMGÅENDE. 
 

Ved indtagelse. :  Søg straks læge og fremvis etiketten og/eller 
sikkerhedsdatabladet. 
Hvis personen er ved bevidsthed, skylles munden, og der 
gives vand at drikke. 
Hvis personen er bevidstløs, må der ikke gives noget gennem 
munden, læg personen i natostilling, check åndedræt og puls. 
Giv kunstigt åndedræt, hvis det er nødvendigt. 
Fremkald ikke opkastning uden at have rådspurgt en læge. 
 

Beskyttelse af førstehjælpere :  I tilfælde af nødsituationer vurderes faren, før der skrides til 
handling. Udsæt ikke dig selv for risiko for skader. I 
tvivlstilfælde kontaktes nødhjælpsrespondere.Anvend de 
påkrævede personlige værnemidler. 

 
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer. 
 
 

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling : Behandles symptomatisk. 
 

 

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE 

 
5.1 Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler :  Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige 
i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. 

 
5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Specifikke farer ved 
brandbekæmpelse 

:  Kan udvikle COx ved brand. 
Kan udvikle svovloxider ved brand. 
Kan udvikle phosphoroxider ved brand. 

 
5.3 Anvisninger for brandmandskab 

Særlige personlige 
værnemidler, der skal bæres 
af brandmandskabet 

:  I tilfælde af brand anvendes luftforsynet åndedrætsværn og 
beskyttelsesdragt.  

 
 

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 
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6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Rådgivning for ikke-
indsatspersonel 

:  Dette materiale kan være farligt ved kontakt, forsøg ikke at 
rense udslippet op. Tilkald straks uddannede 
nødhjælpsrespondere. Rengøring må kun udføres af 
nødhjælpsrespondere/personale. Begræns adgang til 
området, til rengøringsoperationerne er afsluttet. 
Brug egnet beskyttelsesudstyr som anbefalet i punkt 8. 
Stands eller reducer lækagen, hvis det kan gøres uden risiko. 
Hold folk borte fra spild/lækager og sørg for, at de står modsat 
vindretningen. 
Udluft det forurenede område, hvis muligt. 
Sørg for, at rengøring kun udføres at uddannet personale. 
Rør ikke ved spildt materiale. 
Nødhjælpsudstyr (til brand, spild, lækager etc.) skal være let 
tilgængeligt. 
 

Rådgivning for 
indsatspersonel 

:  Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, 
skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om 
passende og upassende materialer. 

 
6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin
ger 

:  Materialet må ikke forurene grundvandet. 
Produktet må ikke udledes i kloakken. 
Ved spild, undgå at materialet kommer i kloak og vandafløb. 
 

 
6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Metoder til oprydning :  Oprensningsmetoder - små udslip 
Sug spildet op med sugende materiale. Rester anbringes i en 
egnet, lukket og behørigt mærket beholder. Vask det 
forurenede område. 
Oprensningsmetoder - store udslip 
Inddæm væsken ved hjælp af absorberende materiale eller 
ved at grave render eller grøfter. Opsamles i tromler eller 
tankbil for korrekt bortskaffelse. 
Vask forurenede overflader med vand eller vandbaserede 
vaskemidler. 
Materiale afskaffes i overensstemmelse med reglerne i punkt 
13 (Bortskaffelse). 
Indberettes til relevante offentlige sundheds-, sikkerheds- og 
miljømyndigheder. 
 

6.4 Henvisning til andre punkter 

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. 
For personlig beskyttelse se punkt 8. 
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. 

 

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 

 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering :  Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Sørg for tilstrækkelig 
ventilation. Indånd ikke dampene/gasserne/støv. Hold 
beholdere lukket, når de ikke anvendes. Bland ikke med syrer. 
Holdes adskilt fra syrer og oxidationsmidler.  

 
Hygiejniske foranstaltninger :  Skal håndteres i overensstemmelse med god 
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erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Fjern 
forurenet tøj og vask før genbrug. Vask ansigt, hænder og alt 
udsat hud grundigt efter brug. Ved kontakt eller risiko for 
stænk, sørg for at der forefindes nødbruser eller andet udstyr 
til skyldning af øjne og krop.  

 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Krav til lager og beholdere :  Opbevares i behørigt mærkede beholdere. Opbevar 
beholderne tæt lukket. Amin- og sulfitprodukter bør ikke 
opbevares in nærheden af hinanden, da dampe herfra kan 
danne synlige luftbårne partikler.  

 
Pakkemateriale :  Passende materiale: Rustfrit stål 304, Polypropylen, 

Polyethylen, HD-polyethylen 
Upassende materiale: Messing, Neopren, Buna-N, 
Polyurethan, Fluorelastomer, Chlorsulfoneret 
polyethylengummi 

7.3 Særlige anvendelser 

Særlige anvendelser :  KEDELVANDSBEHANDLING 
 

 
 

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

 
8.1 Kontrolparametre 

GRÆNSEVÆRDIER FOR EKSPONERING  
 
Grænseværdier er ikke fastsat for dette produkt. Grænseværdier for indgående stoffer er vist 
nedenfor: 
 

Komponenter CAS-Nr. 
Ventil type 
(Påvirkningsfor
m) 

Kontrolparametre Opdater Basis 

Natriumhydrox
id 

 L 2 mg/m3 

 
2005-04-14 DK OEL  

 
 

OVERVÅGNINGSMETODER  
En lille volumen luft trækkes igennem en absorbant eller barriere for at indfange 
stoffet/stofferne, som dernæst kan desorberes eller fjernes og analyseres som angivet nedenfor: 
Ingrediens(er) Metode Analyse Absorbant 

Natriumhydroxid US NIOSH (USA): 
7401 

Titrering PTFE filter 

 
DNEL 
Natriumhydroxid : Anvendelse: Arbejdstagere 

Eksponeringsvej: Indånding 
Potentielle sundhedseffekter: langvarigt - lokal 
Værdi:  1 mg/m3 
 

 
8.2 Eksponeringskontrol 

Passende tekniske foranstaltninger 

Almindelig ventilation anbefales. 
 

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger 



SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 

NALCO® BT-53  

 

 6 / 12  

Hygiejniske foranstaltninger :  Skal håndteres i overensstemmelse med god 
erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.Fjern 
forurenet tøj og vask før genbrug.Vask ansigt, hænder og alt 
udsat hud grundigt efter brug.Ved kontakt eller risiko for 
stænk, sørg for at der forefindes nødbruser eller andet udstyr 
til skyldning af øjne og krop. 

 
Beskyttelse af øjne / ansigt 
(EN 166) 

:  Anvend ansigtsskærm med tætsluttende beskyttelsesbriller. 

 
Beskyttelse af hænder (EN 

374) 

:  Det anbefales at anvende kemikalieresistente handsker med 
krave ved håndtering af dette produkt. 
Valget af handsker afhænger af arbejdsbetingelserne og 
hvilke kemikalier, der anvendes, men der er gode erfaringer 
fra brug af handsker lavet af folgende materiale: 
PVC. 
Handsker skal udskiftes straks ved tegn på nebrydning. 
Gennembrudstiden er ikke fastsat, da produktet er et 
præparat; kontakt fabrikanten af personlige værnemidler. 

 
 
Beskyttelse af hud og krop 
(EN 14605) 

:  Det anbefales at anvende en kemikalieresistent dragt og 
gummistøvler ved håndtering af dette produkt. 

 
Åndedrætsværn (EN 143, 
14387) 

:  Hvis koncentration i luften kan overskride grænserne angivet i 
dette punkt, anbefales det at anvende halvmaske med filter 
eller luftforsynet åndedrætsværn.Valg af passende 
filtermateriale afhænger af mængden og typen af de 
kemikalier, der håndteres.Overvej anvendelse af følgende 
filtertyper:B-PI nødsituationer eller ved arbejde under forhold 
med ukendte koncentrationer skal der anvendes luftforsynet 
åndedrætsværn (med overtryk).Hvis der kræves 
åndedrætsbeskyttelse, fastsættes et komplet 
beskyttelsesprogram, herunder valg, tilpasning, oplæring, 
vedligeholdelse og eftersyn. 

 
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet 

Generelt råd :  Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne 
inde. 

 
 

PUNKT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 

 
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende : Væske 

Farve :  Mørkegul 

Lugt :  Ingen 

Flammepunkt :  
antændes ikke  

pH-værdi : 13.5, 100 % 
 

Lugttærskel :  ingen data tilgængelige 

Smeltepunkt/frysepunkt :  ingen data tilgængelige 

Begyndelseskogepunkt og :  ingen data tilgængelige 
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kogepunktsinterval 

Fordampningshastighed :  ingen data tilgængelige 

Antændelighed (fast stof, 
luftart) 

:  ingen data tilgængelige 

Højeste eksplosionsgrænse :  ingen data tilgængelige 

Laveste eksplosionsgrænse :  ingen data tilgængelige 

Damptryk :  ingen data tilgængelige 

Relativ dampvægtfylde :  ingen data tilgængelige 

Relativ massefylde : 1.1325 (15.6 °C)   

Opløselighed 

Vandopløselighed : helt opløselig  

Opløselighed i andre 
opløsningsmidler 

:  ingen data tilgængelige 

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand 

:  ingen data tilgængelige 

Selvantændelsestemperatur :  ingen data tilgængelige 

Termisk spaltning :  ingen data tilgængelige 

Viskositet, dynamisk :  ingen data tilgængelige 

Viskositet, kinematisk :  ingen data tilgængelige 

Eksplosive egenskaber :  ingen data tilgængelige 

Oxiderende egenskaber :  ingen data tilgængelige 

9.2 Andre oplysninger 

Slagfølsomhed : Forventes ikke at være følsom over for mekanisk påvirkning.  

 
 
 

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET 

 
10.1 Reaktivitet 

Stabil under normale forhold. 

10.2 Kemisk stabilitet 

Stabil under normale forhold. 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner :  Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale 
forhold. 
 

10.4 Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås : Extreme temperaturer. 
 

10.5 Materialer, der skal undgås 

Materialer, der skal undgås :  Kontakt med stærke oxidationsmidler (f.eks. chlor, peroxider, 
chromater, salpetersyre, perchlorat, koncentreret ilt, 
permanganat) kan udvikle varme, ild, eksplosioner og/eller 
giftige dampe. 
Kontakt med stærke syrer (f.eks. svovlsyre, phosphorsyre, 
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salpetersyre, saltsyre, kromsyre, sulfonsyre) kan udvikle 
varme, skvulpen eller kogning og giftige dampe. 
Indeholder sulfit. 
SO2 kan reagere med dampe fra neutraliserende aminer og 
kan danne en synlig sky af aminsaltpartikler. 
 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige 
nedbrydningsprodukter 

: Carbonoxider 
Svovloxider 
Phosphoroxider 
 

 
 

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 

 
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger 
 
 

Toksicitet 
 

Produkt 

Akut oral toksicitet  :  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Akut toksicitet ved indånding  :  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Akut dermal toksicitet :  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Hudætsning/-irritation :  Resultat: Forårsager svære forbrændinger af huden og 
øjenskader. 
 

Alvorlig 
øjenskade/øjenirritation 

:  Resultat: Forårsager svære forbrændinger af huden og 
øjenskader. 
 

Respiratorisk sensibilisering 
eller hudsensibilisering 

:  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Kræftfremkaldende 
egenskaber 

:  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Reproduktionsskadende 
virkninger 

:  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Kimcellemutagenicitet :  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Fosterbeskadigelse :  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Enkel STOT-eksponering :  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.   

Gentagne STOT-
eksponeringer 

:  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Aspiration giftighed :  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de 
foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 

Potentielle sundhedspåvirkninger 
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Øjne : Forårsager alvorlig øjenskade. 

 
Hud : Medfører alvorlige hudforbrændinger. 

 
Indtagelse : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved 

normalt brug. 
 

Indånding : Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved 
normalt brug. 
 

Erfaringer med human eksponering 
 

Øjenkontakt : Smerte, Rødme, Ætsning 
 

Hudkontakt : Rødme, Ætsning 
 

Indtagelse : Mavesmerter, Ætsning 
 

Indånding : Åndedrætsirritation, Hoste 
 

Yderligere oplysninger : ingen data tilgængelige 

 

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER 

 
12.1 Økotoksicitet 

 
Miljøpåvirkninger : Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt. 

 
Produkt 

Toksicitet overfor fisk :  ingen data tilgængelige 

Toksicitet for dafnier og andre 
hvirvelløse vanddyr. 

:  ingen data tilgængelige 

Toksicitet overfor alger :  ingen data tilgængelige 

 
12.2 Persistens og nedbrydelighed 
 

Produkt 

Biologisk nedbrydelighed : Mere en 95 % af dette produkt består af uorganiske stoffer 
for hvilken den biologiske nedbrydelighedsværdi ikke er 
relevant. 

 
Komponenter 

Natriumhydroxid  
Biologisk nedbrydelighed : test videnskabeligt ubegrundet 

 
12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

 
Dette præparat eller materiale forventes ikke at bioakkumuleres.   
 
 

12.4 Mobilitet i jord 
 

Dette stof er vandopløseligt og forventes hovedsageligt at forblive i vand. 
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12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 
 

Produkt 

Vurdering : Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være 
persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)., Denne 
blanding indeholder ingen stoffer, der anses for at være meget 
persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB). 

 
12.6 Andre negative virkninger 
 

Der forventes ingen skadelige virkninger. 
 
 
 

PUNKT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 

 
Bortskaf i overensstemmelse med EU direktiverne omkring affald og farligt affald.Affaldskoder 
skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for 
bortskaffelse af affald. 

 
13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Produkt :  Kontakt en godkendt affaldstransportvirksomhed for 
bortskaffelse af genindvundet materiale. 
Alt kemisk affald er en potentiel forureningskilde i miljøet og er 
derfor IKKE egnet til udledning i grundvandet, lokale kloakker, 
afløb, vandløb eller floder. 
 
Affald bortskaffes til godkendt forbrændings- eller 
affaldsbehandlingsanlæg i overensstemmelse med gældende 
regler. Affald må ikke tømmes i kloakken eller bortskaffes som 
husholdningsaffald. 
 

Forurenet emballage :  Tomme tromler skal afleveres til genanvendelse, genvinding 
eller bortskaffelse hos godkendt virksomhed. 
 

Europæisk Affalds Katalog :  16 03 05* - BATCHER UNDEFOR SPECIFIKATIONERNE 
OG UBRUGTE PRODUKTER - Organisk affald indeholdende 
farlige stoffer 
 

 

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER 

 
 

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med 
den valgte transportform. 

 
Vejtransport (ADR/ADN/RID) 

14.1 UN-nummer: UN 1824 
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING 

14.3 Transportfareklasse( r ): 8 
14.4 Emballagegruppe: III  
14.5 Miljøfarer: Nej 
14.6 Særlige forsigtighedsregler for 
brugeren: 

ikke anvendelig 
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Lufttransport (IATA) 
14.1 UN-nummer: UN 1824 
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING 

14.3 Transportfareklasse( r ): 8 
14.4 Emballagegruppe: III  
14.5 Miljøfarer: Nej 
14.6 Særlige forsigtighedsregler for 
brugeren: 

ikke anvendelig 

  
Søtransport (IMDG/IMO) 

14.1 UN-nummer: UN 1824 
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN 
proper shipping name): 

NATRIUMHYDROXIDOPLØSNING 

14.3 Transportfareklasse( r ): 8 
14.4 Emballagegruppe: III  
14.5 Miljøfarer: Nej 
14.6 Særlige forsigtighedsregler for 
brugeren: 

ikke anvendelig 

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II 
til MARPOL 73/78 og IBC-koden: 

ikke anvendelig 

 
 

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 

 
 
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 
sikkerhed, sundhed og miljø: 
 

INTERNATIONALE FORSKRIFTER 
 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) Federal Food, Drug and Cosmetic Act 
Når anvendelsessituationerne kræver, at FDA-bestemmelserne bliver overholdt, er dette produkt 
accepteret i henhold til: 21 CFR 173.310 Boiler Water Additives  

 
Polymeren må ikke anvendes ved tryk over 1,000 PSIG (6895 kPa). Polymeren må anvendes i 
koncentrationer, som ikke overstiger 20 ppm i fødevandet. Sporstoffet må ikke anvendes i 
koncentrationer over 900 ppb i kedelvandet. Damp som udvikles, kan anvendes i kontakt med 
enhver type fødevare defineret ved 21 CFR 170.3, som inkluderer mælk og mælkeprodukter.  

 
INTERNATIONAL KEMIKALIELOVGIVNING 

 
 

CANADA  
Emnet/emnerne i dette produkt er inkluderet i eller fritaget fra Domestic Substance List (DSL).  

 
USA  
De kemiske ingredienser i dette produkt er på 8(b) listen (40 CFR 710).  

 
NATIONALE BESTEMMELSER TYSKLAND 
Vandforureningsklasse 
(Tyskland) 

:  WGK 1 
Klassificeret iht. VwVwS, bilag 4. 
 

 
 

NATIONALE BESTEMMELSER NEDERLANDENE 
 

PRODUKTREGISTER NUMMER (DA)   
Danmark 2258938 
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15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: 
 

Der er udført en kemisk sikkerhedsvurdering af de stoffer, der indgår i materialet eller af selve 
materialet 

 
 

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER 

 
Fuld tekst af R-sætninger 

R31 Udvikler giftig gas i kontakt med syre.  
R35 Alvorlig ætsningsfare.  

 
Fuld tekst af H-sætninger 

H290 Kan ætse metaller. 
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 

 
 
Kilder til de vigtigste data, 
der er anvendt ved 
udarbejdelsen af 
sikkerhedsdatabladet 

:  IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk 
of Chemicals to Man, Geneva: World Health Organization, 
International Agency for Research on Cancer. 
 
De eventuelle vigtigste litteraturreferencer og datakilder, der 
kan have været anvendt i forbindelse med ekspertvurderingen 
med henblik på at udarbejde dette sikkerhedsdatablad: 
Europæiske forskrifter/direktiver (herunder (EF) nr. 
1907/2006, (EF) nr. 1272/2008, 67/548/EF, 
199/45/EF),leverandørdata, internet, ESIS, IUCLID, ERIcards, 
data fra ikkeeuropæiske myndigheder og andre datakilder.  

 
Udarbejdet af :  Regulatory Affairs 
 
Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og 
overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning 
til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan 
ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det 
udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination 
med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. 

 
 
 
 


