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1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Handelsnamn:
Sista Fuktslukare
Avsedd användning:
Luftavfuktare
Företagsbeteckning:
Henkel Norden AB
Box 120 80
102 22
STOCKHOLM
SE
Tel.:

+46 (0) 31 750 54 00

E-postadress för den behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:
ua-productsafety.norden@se.henkel.com

Nödupplysningar:
+46(0)31-7719450 (24h)

2. FARLIGA EGENSKAPER
Produkten är farlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.
Xi - Irriterande
R36 Irriterar ögonen.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Allmän kemisk karaktärisering:
Avfuktningsmedel
Basämnen i beredningen:
Kalciumklorid

Angivande av ämnen enligt (EG) nr 1907/2006:
Farliga komponenter
CAS-nr.
kalciumklorid
10043-52-4

EINECS
ELINCS
233-140-8

Halt

Klassificering

> 80 %

Xi - Irriterande; R36

För fullständig ordalydelse av R-fraser som anges med koder, se rubrik 16 "Annan information".
Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen.

SDB-Nr: 219797 V001.1

Sista Fuktslukare

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Allmänna anvisningar:
Vid besvär, kontakta läkare.
Inhalation:
Ej relevant.
Hudkontakt:
Skölj med rinnande vatten. Hudvård. Byt ut kläder som förorenats med produkt.
Ögonkontakt:
Skölj med vatten, lägg förband med steril gasbinda, konsultera specialist.
Förtäring:
Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Lämpliga släckningsmedel:
Alla vanliga släckningsmedel kan användas.
Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:
Inga kända.
Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:
Använd gasmask som är oberoende av omgivningsluften.
Använd personlig skyddsutrustning.
Särskilda risker med själva produkten:
Klorgas kan utvecklas vid brand.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Skyddsåtgärder för personer:
Undvik ögon- och hudkontakt.
Undvik dammutveckling.
Miljöskyddsåtgärder:
Låt ej större mängder hamna i avloppssystemet.
Metod för rengöring och sanering:
Ta bort mekaniskt.
Spola bort spill/rest med mycket vatten.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering:
Öppna och hantera behållare försiktigt.
Lagring:
Förvara kallt och torrt.
Undvik temperaturer under 0 °C och över + 50 °C.
Förvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
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Anvisningar för utformning av tekniska anläggningar:
Inga särskilda åtgärder nödvändiga.
Andningsskydd:
Andningsskydd vid dammutveckling.
Gasmask, partikelfilter P2
Handskydd:
För kortvarig kontakt ( t. ex. skydd mot stänk ) rekommenderas skyddshandskar av nitrilgummi enligt EN 374.
genomsläppningstid > 480 min
materialtjockhet 0,1 mm
Om det är fråga om långvarig och upprepad kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider
kan vara betydligt kortare än de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man
använder dom i speciella förhållanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska
egenskaper osv.) Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. Följ
handsktillverkarnas anvisningar och säkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan
för handvård tillsammans med handsktillverkaren och lokala skyddsombud som är lämplig för de lokala
arbetsförhållandena.
Ögonskydd:
Använd skyddsglasögon vid sprutrisk.
Kroppsskydd:
Lämplig skyddsklädsel.
Allmänna skydds- och hygieniska åtgärder:
Tvätta av hudnedsmutsning med mycket vatten och tvål, hudvård.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Allmänna egenskaper:
Utseende

Tablett
Fast
vit
Typisk

Lukt:

Fysikaliska och kemiska egenskaper:
Löslighet, kvalitativ
(23 °C (73.4 °F); lösningsm: Vatten)

Löslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Undvik följande villkor:
Ingen sönderdelning vid avsedd användning.
Undvik följande ämnen:
Temperaturer över 770 °C orsakar sönderfall och utveckling av klor.
Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga kända.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Hudirritation:
Primär hudirritation: Ej irriterande.
Ögonirritation:
Primär ögonirritation: Irriterande.
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12. EKOLOGISK INFORMATION
Persistens/nedbrytbarhet:
Biologisk slutnedbrytning:
Oorganisk produkt, nedbrytbarhet ej relevant.
Allmänna uppgifter om ekologi:
Töm ej i avlopp, jord eller vattendrag.

13. AVFALLSHANTERING
Avfallshantering av produkten:
Avfallsförbränning eller avfallshantering på anläggning enligt godkännande av lokala myndigheter.
Kan, i mindre mängder, bifogas hushållssoporna.
EAK-avfallskoderna är inte produkt- utan till största delen ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan därför inte ange någon
avfallskod för artiklar / produkter som används inom olika branscher. Dessa avfallskoder lämnas av respektive tillverkare.
Avfallshantering av ej rengjord förpackning:
Endast helt tömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas.

14. TRANSPORTINFORMATION
Allmänna anvisningar:
Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Föreskrifter - klassificering och märkning
Farosymboler:
Xi - Irriterande

Innehåller
kalciumklorid
R-fraser:
R36 Irriterar ögonen.
S-fraser:
S2 Förvaras oåtkomligt för barn.
S22 Undvik inandning av damm.
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
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16. ANNAN INFORMATION
Produktens märkning anges under avsnitt 15. Fullständig ordalydelse av de R-fraser som angetts med koder i säkerhetsdatabladet:
R36 Irriterar ögonen.
Övrig information:
"Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra
produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."

