Säkerhetsdatablad
SpaCare pH Down / Alka Down
1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Utarbetad den: 04-02-2008/ PWK
Produktanvändning: Balansering och reglering av spa / poolvatten.

Leverantör:

Wendt & Sørensen A/S
Vølundsvej 18 - 20
DK-3400 Hillerød
Tel: (+45) 48253111 Fax: (+45) 48241309
Nödtelefonnummer: (+45) 48253111
Nödtelefonen är bemannad 08-16
E-post: info@w-s.dk

2. Farliga egenskaper
Risk för allvarliga ögonskador.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Einecs-nr.
CAS-nr.
Ämnen
231-665-7
7681-38-1
natriumvätesulfatSe avsnitt 16 för kompletta texter i R-fraser

Klassificering
Xi;R41

w/w%
50-100

4. Åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.
Förtäring
Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Framkalla ej kräkning. Sök läkare i händelse av bestående obehag.
Hud
Tvätta huden med vatten och tvål.
Ögon
ikke oversat 04.65 Sök läkare vid ihållande irritation och visa detta varuinformationsblad
Övrig information
Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. Symptom: Se avsnitt 11.

5. Brandbekämpningsåtgärder
Produkten kan inte brinna. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Använd samma personliga skyddsutrustning som anges i avsnitt 8. Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig
avfallsbehållare. Se avsnitt 13 för ytterligare information. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i
avloppssystem. Skölj med vatten.

7. Hantering och lagring
Hantering
Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.
Förvaring
Förvaras så att det är svåråtkomligt för små barn och väl avskilt från produkter som är avsedda att förtäras . Förvara i torrt, svalt och väl
ventilerat utrymme.
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SpaCare pH Down / Alka Down

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Försiktighetsåtgärder för användning
Arbete som ger upphov till damm måste utföras under effektiv processventilation (t.ex. punktutsug). Rinnande vatten och ögondusch måste
finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.
Andningsskydd
Använd andningsskydd med P2-filter vid otillräcklig ventilation.
Handskar och skyddskläder
Bär skyddshandskar tillverkade av (nitrilgummi )
Ögonskydd
Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd.

Gränsvärden för yrkesmässig exponering
Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende: Gulaktig Granulat
Lukt: Luktfri
pH (1% brugsopløsning):1,5
Smältpunkt (°C): 180
Relativ densitet (g/ml): 1,4-1,5
Löslighet i vatten (g/100 ml): 28

10. Stabilitet och reaktivitet
Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar. Reagerar med kraftigt oxiderande ämnen. Reagerar
med starkt basiska ämnen.

11. Toxikologisk information
Akut
Inandning
Inandning av damm kan orsaka irritation i de övre luftvägarna.
Förtäring
Kan orsaka brännskador i mun, strupe och mage. Smärtor i mun, strupe och mage. Svårighet att svälja, illamående och blodiga uppkastningar.
Bruna fläckar och brännskador kan uppträda i och omkring munnen.
Hudkontakt
Hudirriterande - kan orsaka rodnad.
Ögonkontakt
Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.

Långsiktiga effekter
Inga kända.

12. Ekologisk information
Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten. Produkten påverkar pH-värdet i den lokala vattenmiljön.
Ekotoxicitet
EC50 Daphnia magna=190 mg/l/48h
Ekologisk information för ingredienser
Einecs nr.: 231-665-7 natriumhydrogensulfat
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13. Avfallshantering
Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.
EAK-kod: Användaren skall själv ange EAK-kod enligt tillämpning och bransch.

14. Transportinformation
Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR och IMDG .

15. Gällande föreskrifter

Farobeteckning: Irriterande
Farosymboler: Xi
Innehåller
natriumvätesulfatR-fraser
Risk för allvarliga ögonskador. (R41)
S-fraser
Förvaras oåtkomligt för barn. (S2)
Undvik kontakt med huden. (S24)
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. (S26)
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd. (S39)
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. (S46)
Övrig märkning

Kemikaliesäkerhetsvärdering
Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.
Användningsbegränsningar
Inga.
Hygieniska gränsvärden
Se avsnitt 8.
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16. Annan information
Utbildningskrav
Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning.
Verksamhetsområde
Detaljhandel
Utnyttjade källor
Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och märkning av kemiska produkter (KIFS 2001:3,
2002:3), Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS
1999:1, 1999:2, 1999:4, 1999:5, 1999:6, 2000:1, 2000:2, 2000:3, 2000:5, 2000:7, 2000:8, 2001:1, 2001:2, 2001:4, 2002:1, 2002:2, 2002:4,
2003:1, 2003:2, 2003:3, 2003:4). Sprängämnesinspektionens föreskrifter om märkning av förpackningar m.m. med brandfarliga varor, SÄIFS
1995:5
Övrig information
Detta säkerhetsdatablad baseras på information som överlämnats av produktleverantören vid tiden för framtagning (t.ex. av datablad).
Fullständiga texter till R-fraser finns i avsnitt 3
R41 Risk för allvarliga ögonskador.
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