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KAFLI 1: Söluheiti efnis eða efnablöndu ásamt nafni fyrirtækis
1.1. Auðkenniskóði efnis
CONVOCare S
1.2. Viðeigandi tilgreind notkun efnisins eða efnablöndunnar og notkun sem ráðið er frá
Notkun efnis eða efnablöndu
Aðeins ætlað til atvinnunota.
1.3. Upplýsingar um birginn sem er ábyrgur fyrir öryggisblaðinu eða afhendingu þess
Nafn fyrirtækis:
Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
Gata:
Staður:
D-82436 Eglfing
Sími:
+49 8847 67 0
BRÉFASÍMI : +49 8847 414
Tengiliður:
Þjónustumiðstöð – þjónusta eftir sölu
1.4. Neyðarsímanúmer:

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar, daglega allan sólarhringinn

KAFLI 2: Hættugreining
2.1. Flokkun efnis eða efnablöndu
Hættuábendingar: Xi – ertandi
Hættusetningar:
Ertir augu og húð.
GHS-flokkun
Hættuflokkar:
Efni eða efnablöndur sem tæra málma: Met.Corr. 1
Húðæting/húðerting: Skin Irrit. 2
Alvarlegur augnskaði / augnerting: Eye Dam. 1
Hættusetningar:
Getur verið ætandi fyrir málma.
Veldur húðertingu.
Veldur alvarlegum augnskaða.
2.2. Merkingaratriði
Hættulegir efnisþættir sem verður að nefna á merkimiðanum
Fosfórsýra ... %
Lárýldímetýlamínoxýð
Viðvörunarorð:
Hætta
Skýringarmyndir:

GHS05

Hættusetningar
Getur verið ætandi fyrir málma.
Veldur húðertingu.
Veldur alvarlegum augnskaða.
Varnaðarsetningar
Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum.
Notið hlífðarhanska / hlífðarhanska / hlífðarfatnað / augnhlífar / andlitshlífar.
BERIST EFNIÐ Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni.
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Við húðertingu: Leitið læknis.
BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef hægt er án erfiðleika.
Skolið áfram.
Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.
Sogið upp allt sem hellist niður til að afstýra eignatjóni.
2.3. Aðrar hættur
Efni sem hellist eða fer niður veldur mjög mikilli hálkuhættu.

KAFLI 3: Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni
3.2. Efnablöndur
Hættulegir efnisþættir
EB-nr.
CAS-nr.
Skrárnr.:
REACH-nr.

Auðkenning
Flokkun
GHS-flokkun

231-633-2
7664-38-2
015-011-00-6

Fosfórsýra ... %
C – Ætandi H34

216-700-6
1643-20-5

Lárýldímetýlamínoxýð
Xi Ertandi – H38-41

Hluti

10 - < 15 %

Skin Corr. 1B; H314
1-<5%

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 2, Aquatic Chronic 2; H315 H318 H401 H411
01-2119490061-47

Texti hættusetninga: sjá kafla 16.
Upptalning innihaldsefna skv. reglugerð (EB) nr. 648/2004
5 – 15% ójónuð yfirborðsvirk efni, < 5% mínushlaðin yfirborðsvirk efni

KAFLI 4: Skyndihjálp
4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp
Almenn ráðgjöf
Ef hætta er á meðvitundarleysi skal leggja sjúklinginn í læsta hliðarlegu og flytja hann þannig ef þarf. Leitið
læknis. Farið úr fötum sem hafa mengast af efninu.
Eftir innöndun
Eftir innöndun á sprautuúða skal umsvifalaust leita læknis og sýna umbúðir eða umbúðamerkingar. Tryggið
nægilegt ferskt loft.
Eftir snertingu við
húð
Berist efnið á húð skal strax þvo það vandlega af með vatni og sápu.
Ef efnið kemst í
auga
Ef efnið berst í augu skal skola þau með opnum augnalokum með miklu vatni í að minnsta kosti 5 mínútur.
Hafið síðan samband við augnlækni. Verjið heila augað.
Við inntöku
Skolið munninn strax og drekkið mikið vatn á eftir. Læknismeðferð er nauðsynleg. Gætið varúðar við
uppköst: Hætta á ásvelgingu!
4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin
Gætið varúðar við uppköst: Hætta á ásvelgingu! Ertir augu og húð.
4.3. Vísbendingar um þörf á tafarlausri læknishjálp eða sérstakri meðferð
Meðferð: Skyndihjálp, afmengun, einkennameðferð.
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KAFLI 5: Slökkviaðgerðir
5.1. Slökkvimiðlar
Viðeigandi slökkvimiðlar
Notið vatnsúða til að kæla umbúðir á hættusvæðinu og daga úr slysahættu. Beitið slökkviaðgerðum sem
henta aðstæðum og umhverfi á viðkomandi stað. Vatn. Froða. Þurrslökkviefni. Slökkviduft. ABC-duft.
Koltvísýringur (CO2). Vatnsgufa.
5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða efnablöndunnar
Við bruna geta myndast: Köfnunarefnisoxíð (NOx). Fosfóroxíð.
5.3. Leiðbeiningar fyrir slökkvilið
Efnið sjálft brennur ekki. Notið eingöngu sýruheldan búnað. Notið sjálfstætt öndunartæki og
efnahlífðarfatnað.
Viðbótarábendingar
Safnið menguðu slökkvivatni sérstaklega. Varist innöndun reyks við bruna eða sprengingu.

KAFLI 6: Ráðstafanir vegna losunar fyrir slysni
6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk; hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir
Forðist snertingu við húð, augu og fatnað.
6.2 Varúðarráðstafanir sem
varða umhverfið
Látið efnið ekki komast í fráveitukerfi eða út í vatnsumhverfið. Tilkynnið viðkomandi yfirvöldum ef gas lekur
út eða kemst í vatnsföll, jarðveg eða vatnsumhverfið. Haldið menguðu þvottavatni til haga og fargið því.
6.3. Aðferðir og efni til að koma í veg fyrir útbreiðslu og hreinsa mengun
Notið óvirkt ísogsefni (t.d. sand, kísilgúr, sýrubindiefni eða alhliða bindiefni) til að soga í sig efnið.
Meðhöndlið uppverkað efni eins og lýst er í kaflanum um förgun. Efni sem hentar til þynningar eða
hlutleysingar: Vatn. Hreinsið vandlega fleti sem hafa mengast af efninu.
6.4. Tilvísun til annarra kafla
Sjá varúðarráðstafanir í liðum 7, 8 og 13

KAFLI 7: Meðhöndlun og geymsla
7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun
Upplýsingar um örugga meðhöndlun
Aðstæður sem skal forðast: Úðamyndun. Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Má ekki
geyma hjá matvælum, drykkjar- eða fóðurvöru.
Ábendingar um bruna- og sprengivarnir
Efnið sjálft brennur ekki.
7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig með tilliti til mögulegs ósamrýmanleika
Kröfur um geymslusvæði og gáma
Hentugt efni fyrir umbúðir: Pólýetýlen. Óhentug efni fyrir umbúðir: Málmar. Léttmálmar.
Ábendingar um geymslu með öðrum efnum
Efni sem skal varast: Basar. Má ekki geyma hjá matvælum, drykkjar- eða fóðurvöru.
Nánari upplýsingar um geymsluaðstæður
Geymist við hitastig sem ekki er hærra en 5°C. Má aðeins geyma í upprunalegum umbúðum á köldum og
vel loftræstum stað.
Geymsluflokkur skv. TRGS 510 (tæknilegar reglur um hættuleg efni, Þýskalandi):

8B

7.3. Sértæk endanleg notkun
Farið eftir notkunarleiðbeiningum.
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KAFLI 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar
8.1. Markgildi fyrir eftirlit
Landsbundin Viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi (TRGS 900)
CAS-nr.

Auðkenning

ppm

7664-38-2 Ortófosfórsýra

mg/m³

F/m³

2E

Hámarksmagn

Vara

2(I)

8.2. Váhrifavarnir
Viðeigandi tæknilegt eftirlit
Sjá kafla 7. Ekki er þörf á öðrum aðgerðum.
Varúðar- og hreinlætisráðstafanir
Forðist snertingu við augu, húð og fatnað.
Hlífðargleraugu/andlitsgríma
Þétt hlífðargleraugu.
Hlífðarhanskar
Mælt er með eftirfarandi hanskagerð: Við mælum með því að nota hanska úr sérframleiddu nítríl frá
fyrirtækinu KCL, efnisþykkt 0,11 mm (Dermatril, vörunr. 740)
Bútýlgúmmí. Þykkt hanskaefnis: 0,5 mm. Gegnþrengingartími (hámarks notkunartími án hlés): > 480 mín.
Takmörkun og eftirlit með umhverfisváhrifum
Engar upplýsingar liggja fyrir.

KAFLI 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika
Fljótandi
Eðlisástand:
Litur:
Grænn
Einkennandi
Lykt:
Prófunaraðferð
pH-gildi (við 20 °C):

0,6

Breytingar á eðlisástandi
Upphafssuðumark og suðumarksbil:

100 °C

Blossamark:

> 150 °C

Sprengihætta
Athugasemd: Efnið er ekki sprengifimt.
Neðri sprengimörk:
Efri sprengimörk:

Liggur ekki fyrir
Liggur ekki fyrir

Glóhitastig:

Liggur ekki fyrir
23 hPa

Gufuþrýstingur:
(við 20 °C)
Gufuþrýstingur:
(við 50 °C)
Eðlismassi (við 20 °C):
Vatnsleysni:
(við 20 °C)

123 hPa
1,080 g/cm³
Blandanlegt:

Skriðseigja:
Eðlisseigja:
Endurskoðun-nr.: 1,00
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Rennslistími:

Liggur ekki fyrir

Eðlismassi gufu:
Uppgufunarhraði

Liggur ekki fyrir
Liggur ekki fyrir

9.2. Aðrar upplýsingar
Liggur ekki fyrir

Hlutfall fasts efnis:

Tæringaráhrif á stál- og álfleti miðað við eitt ár og við prófunarhitastig 55 °C>= 6,25mm

KAFLI 10: Stöðugleiki og hvarfgirni
10.1. Hvarfgirni
Hvarfast við basa (lút).
10.2. Stöðugleiki
Á ekki við
10.3. Möguleiki á hættulegum efnahvörfum
Útvermin efnahvörf með bösum (lút).
10.4. Aðstæður sem skal forðast
Verjið gegn beinu sólarljósi. Niðurbrot við hita: > 75 °C
10.5. Ósamrýmanleg efni
Hvarfast við basa (lút) og ál. Leysir ál og sink hægt upp og myndar vatnsefni.
10.6. Hættuleg niðurbrotsefni
Kolsýringur. Koltvísýringur (CO2). Fosfóroxíð. Lofttegundir og gufur, ætandi.
Nánari upplýsingar
Tærandi fyrir málma. Leysir ál og sink hægt upp og myndar vatnsefni.

KAFLI 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar
11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif
Bráð eiturhrif
Fyrirliggjandi gögn uppfylla ekki flokkunarviðmiðanir.
Bráð eiturhrif
CAS-nr.

Auðkenning
Váhrifaleiðir

1643-20-5

Tegund

Uppruni

> 2000 mg/kg

Rotta

OECD 401

> 2000 mg/kg

Rotta

OECD 402

Aðferð

Skammtur

Um munn

LD50

Um húð

LD50

Lárýldímetýlamínoxýð

Ertandi og ætandi áhrif
Veldur húðertingu.
Veldur alvarlegum augnskaða.
Ertir augu og húð.
Næmandi áhrif
Fyrirliggjandi gögn uppfylla ekki flokkunarviðmiðanir.
Næming: Ekki næmandi.
STOT (sértæk eiturhrif á marklíffæri) – einstök áverkun
Fyrirliggjandi gögn uppfylla ekki flokkunarviðmiðanir.
Alvarleg váhrif við langvinna eða endurtekna áverkun
Fyrirliggjandi gögn uppfylla ekki flokkunarviðmiðanir.
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Krabbameinsvaldandi áhrif, stökkbreytandi áhrif, eiturhrif á æxlun
Fyrirliggjandi gögn uppfylla ekki flokkunarviðmiðanir.
Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum uppfyllir efnið ekki viðmiðanir fyrir CMR-efni (krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða sem hafa eiturhrif á æxlun) í flokki 1 og 2 samkvæmt tilskipun 67/548/EBE.
Hætta við ásvelgingu
Fyrirliggjandi gögn uppfylla ekki flokkunarviðmiðanir.
Sértæk áhrif sem komið hafa fram við tilraunir á dýrum
Engar upplýsingar liggja fyrir

KAFLI 12: Vistfræðilegar upplýsingar
12.1. Eiturhrif
CAS-nr.

Auðkenning
Eiturhrif í vatni

7664-38-2

Skammtur

[h] | [d] Tegund

Uppruni

Fosfórsýra ... %
Bráð eiturhrif í fiski

1643-20-5

Aðferð

LC50

138 mg/l

96 h Gambusia affinis

Bráð eiturhrif í fiski

LC50

1,26 mg/l

96 h Oncorhynchus mykiss
(regnbogasilungur)

Bráð eiturhrif á þörunga

ErC50

0,19 mg/l

72 h

Bráð eiturhrif á krabbadýr

EC50

2,9 mg/l

48 h Daphnia magna (halafló)

OECD 202

Eiturhrif á krabbadýr

NOEC

0,70 mg/l

21 d Daphnia magna (halafló)

OECD 211

Lárýldímetýlamínoxýð
OECD 203

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki
Efnið er sýra. Hlutleysing er venjulega nauðsynleg áður en fráveituvatn er leitt í skólphreinsistöðvar.
Aðferðum við ákvörðun lífbrjótanleika er ekki hægt að beita við ólífræn efni. Yfirborðsvirk efni í þessari
efnablöndu eru í samræmi við viðmiðun fyrir lífbrjótanleika eins og mælt er fyrir um í reglugerðinni (EB)
648/2004 um þvotta- og hreinsiefni.
12.3. Hugsanleg uppsöfnun í lífverum
Engar upplýsingar liggja fyrir um uppsöfnun í lífverum.
Deilistuðull n-oktanól/vatn
CAS-nr.

Auðkenning

1643-20-5

Lárýldímetýlamínoxýð

Log Pow
< 2,7

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi
Ef efnið berst niður í jarðveginn er það hreyfanlegt og getur mengað grunnvatn.
12.5. Niðurstöður úr mati á PBT og vPvB-eiginleikum
Innihaldsefni þessarar efnablöndu uppfylla ekki viðmiðanir fyrir flokkun sem PBT eða vPvB.
12.6. Önnur skaðleg áhrif
Engin

KAFLI 13: Upplýsingar um förgun
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs
Ráðlegging
Ef um lítið magn er að ræða má einnig þynna það með miklu vatni og skola því í niðurfall.
Endurskoðun-nr.: 1,00
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Förgunarnúmer fyrir vöruna
060104
Úrgangur frá ólífrænum efnafræðilegum ferlum; úrgangur frá framleiðslu, blöndun, dreifingu og notkun
(MFSU) á sýrum; fosfórsýra og fosfórsýrlingur
Flokkað sem hættulegur úrgangur.
Förgunarnúmer fyrir efnisleifar
060104
Úrgangur frá ólífrænum efnafræðilegum ferlum; úrgangur frá framleiðslu, blöndun, dreifingu og notkun
(MFSU) á sýrum; fosfórsýra og fosfórsýrlingur
Flokkað sem hættulegur úrgangur.
Förgunarnúmer fyrir mengaðar umbúðir
150110
Umbúðaúrgangur, ísogsefni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður (ekki tilgreindur með öðrum hætti);
umbúðir (einnig flokkaður umbúðaúrgangur frá sveitarfélögum), umbúðir sem innihalda leifar hættulegra
efna eða eru mengaðar hættulegum efnum.
Flokkað sem hættulegur úrgangur.
Förgun hreinna umbúða og ráðlögð hreinsiefni
Vatn. Mengaðar umbúðir verður að tæma fullkomlega og má þá endurnota þær eftir að þær hafa verið vel
hreinsaðar.
Ómenguðum og tæmdum umbúðum má skila til endurvinnslu.

KAFLI 14: Upplýsingar um flutninga
Flutningur á landi
(ADR/RID)
14.1 UN-númer

UN1805 *

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

FOSFÓRSÝRA, LAUSN

14.3. Hættuflokkar:

8

14.4. Pökkunarflokkur:

III

Hættumerkingar:

8

Flokkunarkóði:
Takmarkað magn (LQ)
Flutningaflokkur:
Númer hættu:
Takmarkanir í jarðgöngum:

C1
5L
3
80
E

Aðrar viðeigandi upplýsingar um flutning á landi
Samþykkt magn: E1
Skipaflutningar innanlands
(ADN)
14.1 UN-númer

UN1805

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

FOSFÓRSÝRA, LAUSN

14.3. Hættuflokkar:
14.4. Pökkunarflokkur:

8
III

Hættumerkingar:

8

Endurskoðun-nr.: 1,00

IS

Dagsetning endurskoðunar: 17.03.2014

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Öryggisblað EB
samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006

CONVOCare S
Dagsetning prentunar: 29.07.2014
Flokkunarkóði:
Takmarkað magn (LQ)

Efnisnúmer: 3050882

Bls 8 af 10

C1
5L

Aðrar viðeigandi upplýsingar um skipaflutninga innanlands
Samþykkt magn: E1
Sjóflutningar (IMDG)
14.1 UN-númer

UN1805

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

FOSFÓRSÝRA LAUSN

14.3. Hættuflokkar:

8

14.4. Pökkunarflokkur:
Hættumerkingar:

III

Sérákvæði
Takmarkað magn (LQ)
EmS:

223
5L
F-A, S-B

8

Aðrar viðeigandi upplýsingar um sjóflutninga
Samþykkt magn: E1
Loftflutningar (ICAO)
14.1 UN-númer

UN1805

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

FOSFÓRSÝRALAUSN

14.3. Hættuflokkar:

8

14.4. Pökkunarflokkur:
Hættumerkingar:

III

Sérákvæði
Takmarkað magn (LQ) farþegi:
IATA-Pökkunarleiðbeiningar – farþegi:
IATA-Hámarksmagn – farþegi:
IATA-Pökkunarleiðbeiningar – farmur:
IATA-Hámarksmagn – farmur:

A3 A803
1L

8

852
5L
856
60 L

Aðrar viðeigandi upplýsingar um flutning í lofti
Samþykkt magn: E1
Farþegi-LQ: Y841
14.5. Umhverfishætta
Hættulegt umhverfinu:

Nei

14.6. Sérstakar öryggisráðstafanir fyrir notanda
Hringið í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni ef lasleika verður vart.
Getur verið ætandi fyrir málma.
14.7. Flutningur í búlkum samkvæmt viðauka II við MARPOL 73/78 og IBC-kóða
Á ekki við
Aðrar viðeigandi upplýsingar
Tæringaráhrif á stál- og álfleti við prófunarhitastig 55 °C>= 6,25mm
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KAFLI 15: Upplýsingar um lög og reglugerðir
15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis
Upplýsingar um reglur Evrópusambandsins
Viðbótarábendingar
Flokkunin var byggð á vottuðum eiginleikum sem taldir eru upp í viðauka VI við efnatilskipun 67/548/EBE og
á útreikningsaðferðum skv. tilskipun 1999/45/EB.
Yfirborðsvirk efni í þessari efnablöndu eru í samræmi við viðmiðun fyrir lífbrjótanleika eins og mælt er fyrir
um í reglugerðinni (EB) 648/2004 um þvotta- og hreinsiefni. Gögn til sönnunar þessari yfirlýsingu eru tilbúin
til afhendingar þar til bærum yfirvöldum í aðildarríkjunum og verða afhend þeim til afnota samkvæmt beinni
beiðni frá þeim eða frá framleiðanda hreinsiefnisins.
Landslöggjöf
Mengunarflokkur vatns (Þýskaland)
Staða

2 – vatnsspillandi
Blöndunarhlutfall samkvæmt viðbæti 4 nr. 3 í VwVwS (þýskum
stjórnsýslufyrirmælum um vatnsspillandi efni)

15.2. Efnaöryggismat
Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt fyrir efni í þessari blöndu.

KAFLI 16: Aðrar upplýsingar
Breytingar
* Upplýsingum breytt frá fyrri útgáfu
Texti hættusetninga í 2. og 3. kafla
Ætandi.
Ertir augu og húð.
Ertir húð.
Hætta á alvarlegum augnskaða.
Texti hættusetninga í 2. og 3. kafla
Getur verið ætandi fyrir málma.
Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
Veldur húðertingu.
Veldur alvarlegum augnskaða.
Eitrað vatnalífverum.
Eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
Nánari upplýsingar
Aðeins fólk yfir 18 ára aldri sem er nægilega upplýst um vinnuaðferð, hættulega eiginleika efnisins og
nauðsynlegar varúðarráðstafanir má meðhöndla efnið.
Flokkunin var byggð á vottuðum eiginleikum sem taldir eru upp í viðauka VI við efnatilskipun 67/548/EBE og
á útreikningsaðferðum skv. tilskipun 1999/45/EB.
Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru sannar og réttar eftir okkar bestu vitund, upplýsingum og
sannfæringu þegar þær fara í prent. Upplýsingarnar eru aðeins hugsaðar sem ábendingar um örugga
meðhöndlun, notkun, úrvinnslu, geymslu, flutning, förgun og sleppingu og gilda því ekki um aðrar vörur. Ef
efnið er blandað eða notað með öðrum efnum, það unnið áfram eða því breytt gilda upplýsingarnar á þessu
öryggisblaði ekki fyrir nýja efnið nema annað sé sérstaklega tekið fram. Ef efnið er blandað eða notað með
öðrum efnum, það unnið áfram eða því breytt gilda upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki fyrir nýja efnið
nema annað sé sérstaklega tekið fram.
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(Upplýsingarnar um hættuleg innihaldsefni eru fengnar á nýjustu uppfærslu öryggisblaðs fyrri birgis.)
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