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Sikkerhetsdatablad
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Produktkode: 3007023

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator

CONVOCal forte, Entkalker
1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes
1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Produktet er laget for profesjonell bruk.
1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Selskap:
Gate:
Sted:
Telefon:
Utsteder:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

Telefax: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

1.4. Nødtelefon:

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen
Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Fareindikasjoner: Xi - irriterende
R-setninger:
Irriterer øynene, luftveiene og huden.
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farekategorier:
Tærende for metaller: Met. Corr. 1
Hudtæring/irritasjon: Skin Irrit. 2
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon: Eye Irrit. 2
Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse): STOT SE 3
Fareutsagn:
Kan være tærende for metaller.
Forårsaker hudirritasjon.
Forårsaker alvorlig øyenirritasjon.
Kan føre til irritasjon av åndedrettssystemet.
2.2. Merkelementer
Risikobestemmende komponent(er) for etikettering
Saltsyre 31-33 %

Signalord:
Piktogrammer:

Advarsel
GHS07

Fareutsagn
H290
H315
H319
H335

Kan være tærende for metaller.
Forårsaker hudirritasjon.
Forårsaker alvorlig øyenirritasjon.
Kan føre til irritasjon av åndedrettssystemet.

Forsiktighetsutsagn
P261

Unngå å puste inn støv/røyk/gass/dugg/damp/spray.
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Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
HVIS PRODUKTET KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
kontaktlinser hvis de er tilstede og det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle.
Hvis øyenirritasjon vedvarer: Søk råd/oppmerksomhet fra lege.

Særlig merking av visse preparater
EUH208
Inneholder metenamin. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.
Ytterligere råd
Klassifikasjonen ble gjennomført for de testede egenskapene i følge tillegg VI i stoffretningslinjen
(67/548/EEC), ellers etter kalkulasjonsprosedyren beskrevet i tilberedelsesdirektivet (1999/45/EF).
2.3. Andre farer

Tilberedelsen er kategorisert som farlig i følge retningslinje 1999/45/EU.
Preparatet er definert som farlig etter forordning (EF) Nr. 1272/2008 [GHS].

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.2. Blandinger
Farlige komponenter
EF-nr.
CAS-nr.
Index-nr.
REACH-nr.
231-595-7

Stoffnavn

Innhold

Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF
Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

10 - < 25 %

Saltsyre 31-33 %
C - etsende, Xi - irriterende R34-37

017-002-01-X

Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak
Generelt råd
Forurensede klær må taes av straks og fjernes på sikker måte. Ved fare for bevisstloshet legges og
transporteres i stabil sidestilling. Det er nødvendig med behandling hos lege Førstehjelp: bruk
verneutstyr!
Ved innånding
Den skadede bringes ut i frisk luft. Den skadede holdes varm og i ro. Legges og transporteres i stabil
sidestilling, ved åndenod i halvsittende holdning. Gi surstoff ved pustebesvær.
Ved hudkontakt
Får man stoff på huden, vask straks med: Vann. Oppsøk lege ved hudirritasjon.
Ved øyekontakt
Får man stoffet i øynene, skylles straks med åpnet oyelokkspalt 10 til 15 minutter med rennende vann.
Oppsøk øyelege etterpå. Beskytt det uskadde øyet.
Ved svelging
Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. IKKE framkall brekning. Kontakt lege umiddelbart.
4.2. Viktigste akutte symptomer/virkninger
Kann irritere lufteveiene. Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
Følgende symptomer kan opptre: etter svelging: Kramper, Mage-tarm-forstyrrelser, Kvalme,
Tarmkolikk.
4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling
Elementærhjelp, dekontaminasjon, symptomatisk behandling.
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Pass senere på lungebetennelse og lungeødem. Mage-tarm-forstyrrelser. oppkast.

SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak
5.1. Slukkemidler
Egnede slokkingsmidler
Tilpass slokningstiltak til omgivelsene. Produktet i seg selv brenner ikke.
5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen
Ved brann kan oppstå: Gasser/damp, giftig, Hydroklorgass, Nitrogenoksider (NOx).
5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn
Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes . Ha på kjemibeskyttelsesdress.
Ved brann: Sett bare inn syrefast utstyr.
Ytterligere råd

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes .
Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer
Bruk personlig beskyttelsesutrustning. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå innånding av
gass/røyk/damp/sprøytetåke. Bring personer i sikkerhet.
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Gi beskjed til ansvarlige myndigheter ved
gassutstrømming eller ved utslipp i vassdrag, jordsmonn eller kanalisering. Tildekk ventilasjon.
6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing
Egnet material til fortynning eller nøytralisering: Vann. Må opptas med væskebindende material (sand,
kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte materialet må behandles i henhold til avsnitt om
avfallshåndtering. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.
6.4. Referanse til andre seksjoner
Sikker håndtering: se segment 7
Personlig verneutstyr: se segment 8
Avhending: se segment 13

SEKSJON 7: Håndtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkert håndteringsråd
Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med huden og øynene. Det må
sørges for tilstrekkelig lufting.
Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Produktet i seg selv brenner ikke.
Ytterligere råd
Ved fortynning ha klar vann og rør produktet inn.
7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet
Krav til lagringsområder og containere
Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på
et kjølig, godt ventilert sted. Egnet gulvmaterial: Syrebestandig.
Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser
Må kun oppbevares i originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted adskilt fra baser. Må ikke
oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
Ytterligere informasjon om lagringsforhold
Ikke oppbevar ved temperaturer under: 5°C. Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et
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kjølig, godt ventilert sted.
7.3. Spesielle sluttanvendelser

Les nøye bruksanvisningen.

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse
8.1. Kontrollparametere
Ytterligere råd til kontrollparametere

Inneholder ingen stoffer i mengder over konsentrasjonsgrensen som er nedfelt i
arbeidsplassgrenseverdien.
8.2. Eksponeringskontroll
Egnede tekniske styringskontrollmekanismer
Ingen spesialtiltak er nødvendige.
Beskyttelse og hygienetiltak
Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Forebyggende hudbeskyttelse med
hudbeskyttelsessalve. Vask hender og ansikt etter at arbeidet er slutt. Det må ikke spises eller drikkes
under bruk. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Øye-/ansiktsbeskyttelse
Tettsittende vernebriller.
Håndvern

Anbefalte hanskefabrikat:
Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes: Egnet material: Butylkautsjuk (butylgummi) (0,5mm);
NBR (Nitrilgummi) (0,35mm); Gjennombruddstid: >480 Min.
Hudvern

Verneforkle. syrebestandig.
Åndedrettsvern
Egnet åndedrettsvern:, Kombinasjonsfilterapparat (DIN EN 141). E - P 2
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen
Det foreligger ingen informasjoner.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:
Farge:

flytende
klar, lysegul

Lukt:

stikkende
Testnorm

pH (ved 20 °C):

0-1

Tilstandsendringer
Smeltepunkt:

ikke oppdaget
109 °C

Startkokepunkt og kokeområde:
Flammepunkt:

ikke anvendelig

Eksplosive egenskaper
ikke anvendelig

Nedre eksplosjonsgrenser:
Øvre eksplosjonsgrenser:

ikke anvendelig
ikke anvendelig

Autooksidasjonstemperatur:

ikke anvendelig
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Damptrykk:
(ved 20 °C)
Damptrykk:
(ved 50 °C)

23 hPa
123 hPa

Tetthet (ved 20 °C):

1,07 g/cm³

Vannløselighet:

blandbar.

Dynamisk viskositet:

ikke oppdaget

Relativ Damptetthet:

ikke oppdaget

Relativ Fordampningshastighet:

ikke oppdaget

9.2. Andre opplysninger

Fast stoff innhold:

ikke oppdaget

Korrosjonsraten for stål- eller aluminiumsflater er >= 55 mm per år ved en testtemperatur på 6,25 °C

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Eksotherme reaksjoner med: Alkali (lut), Oksideringsmidler, sterk. Frigjøring av: Klor, Vannstoff.
10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under lagring ved normale omgivelsestemperaturer.
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Produktet utvikler vannstoff i kontakt med metaller i vannholdig oppløsning.
10.4. Forhold som skal unngås
Må beskyttes mot direkte solstråling. Oppbevares kjølig. Beskytter mot: Frost.
10.5. Ukompatible materialer
Alkali (lut), Oksideringsmidler, Lettmetall, Aminer, Ammoniakk.
10.6. Farlige spaltningsprodukter
Hydroklorgass, Nitrogenoksider (NOx).
Andre opplysninger
Korroderer metall. Oppløs aluminium og sink langsomt ved hydrogenutvikling.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger
Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning
Ingen data tilgjengelige
Akutt forgiftning
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
CAS-nr.

Stoffnavn
Utsettelsesruter

Metode

Dose

Arter

Kilde

Saltsyre 31-33 %
oral

LD50
mg/kg

238 - 277

Rotte

som kan innhaleres (1 h) damp

LC50

> 4,2 mg/l

Rotte

Irritasjon- og etsevirkning
Forårsaker hudirritasjon.
Forårsaker alvorlig øyenirritasjon.
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Følsomme påvirkning
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Spesifisk målorgan-toksisitet (engangs eksponering)
Kan føre til irritasjon av åndedrettssystemet. (Saltsyre 31-33 %)
Virkning etter gjentatt eller lengere tids eksponering
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
Innåndingsfare
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet

En merker ingen toksisitet mer etter nøytralisering.
CAS-nr.

Stoffnavn
Giftighet i vann

Metode

Dose

[h] | [d] Arter

Kilde

Saltsyre 31-33 %
Akutt fiskegiftighet

LC50

862 mg/l

96 h Leuciscus idus

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Produktet er Syre. Får ikke tommes i avløp til avløpsverk uten forbhandling. Metoder til bestemmelse
av nedbrytingsevnen kan ikke brukes for anorganisk stoff . Anorganisk produkt, kan ikke elimineres fra
vannet gjennom en biologisk renselsesprosess.
12.3. Bioakkumulasjonspotensial

På grunn av de foreliggende dataer om eliminerbarhet/nedbrytning og bioakkumulasjonspotensial er
langvarig skade av miljøet usannsynlig.
12.4. Mobilitet i jord
Hvis det trenger inn i jorden er produktet mobilt og kan forurense grunnvannet.
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
innholdsstoffene i denne tilberedelsen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering som PBT eller vPvB.
12.6. Andre skadevirkninger
Produktet er Syre. Får ikke tommes i avløp til avløpsverk uten forbhandling.

SEKSJON 13: Instrukser om disponering
13.1. Metoder for behandling av avfall
Avfallsbehandling
Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.
Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter
Avfall fra uorganiske kjemiske prosesser; avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk
060102
(PBDB) av syrer; saltsyre
Innordnet som farlig avfall.
Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester
Avfall fra uorganiske kjemiske prosesser; avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk
060102
(PBDB) av syrer; saltsyre
Innordnet som farlig avfall.
Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje
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Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert
andre steder; emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); emballasje som
inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer
Innordnet som farlig avfall.

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel
Vann. Kontaminerte forpakninger må tømmes helt, og kan etter korrekt rengjøring gjenbrukes.

SEKSJON 14: Transportopplysninger
Land transport (ADR/RID)
14.1. UN-nr.:

UN 1789

14.2. Forsendelsesnavn:

SALTSYRE

14.3. Fraktfareklasse:

8

14.4. Emballasjegruppe:

III

Etiketter:

8

Klassifisering-kode:
Spesielle bestemmelser:
Begrenset mengde (LQ):
Transportkategori:
Fare-nummer:
Tunnelbegrensingskode:

C1
520
5L
3
80
E

Andre relevante opplysninger (Land transport)
E1
Skipstransport innenlands (ADN)
14.1. UN-nr.:

UN 1789

14.2. Forsendelsesnavn:

SALTSYRE

14.3. Fraktfareklasse:
14.4. Emballasjegruppe:

8
III

Etiketter:

8

Klassifisering-kode:
Spesielle bestemmelser:
Begrenset mengde (LQ):

C1
520
5L

Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands)
E1
Sjøtransport (IMDG)
14.1. UN-nr.:

UN 1789

14.2. Forsendelsesnavn:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Fraktfareklasse:

8

14.4. Emballasjegruppe:

III

Etiketter:

8
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223
5L
F-A, S-B

Andre relevante opplysninger (Sjøtransport)
E1
Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-nr.:

UN 1789

14.2. Forsendelsesnavn:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Fraktfareklasse:

8

14.4. Emballasjegruppe:

III

Etiketter:

8

Spesielle bestemmelser:
Begrenset mengde (LQ) Passenger:

A3 A803
1L

IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger:
IATA-Maksimalt kvantum - Passenger:
IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo:
IATA-Maksimalt kvantum - Cargo:

852
5L
856
60 L

Andre relevante opplysninger (Lufttransport)
E1
: Y841
14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIG:

nei

14.6. Spesielle forholdsregler for brukere
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/.? ved ubehag.
Kan være etsende for metaller.
14.7. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden
uten betydning

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger
15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen
Nasjonal forskrifter

Sysselsettelsebegrensning:

Vannforurensende-klasse (D):

Ta hensyn til innskrenkninger når det gjelder sysselsetting av ungdom .
Innskrenkninger når det gjelder sysselsetting av vordende og diende
mødre.
1 - noe fare for vannet

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

Stoffsikkerhetsbedømmelser for stoffer i denne blandingen ble ikke gjort.

SEKSJON 16: Andre opplysninger
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Ordlyd i R-setningene (Nummer og fulltekst)
34
Etsende.
37
Irriterer luftveiene.
Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)
H290
Kan være tærende for metaller.
H314
Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyenskade.
H315
Forårsaker hudirritasjon.
H319
Forårsaker alvorlig øyenirritasjon.
H335
Kan føre til irritasjon av åndedrettssystemet.
EUH208
Inneholder metenamin. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.
Utfyllende opplysninger
Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste
viten. Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse,
transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke
overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er
opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)

Revisjons-nr.: 2,00

NO

Revisjonsdato: 11.02.2015

