
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

STS Saltrens

13.06.2017

15.06.2017

STS Saltrens

Rensemiddel for fasader.

Ingen spesifikke. Ikke bland produktet med andre kjemikalier uten å ha konferert
med produsenten.

Sts - Surface Treatment Systems AS

Professor Birkelands Vei 24 C

Professor Birkelands Vei 24 C

1081

Oslo

Norge

+47 22056200

post@sts-surface.no

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Telefon: 110
Beskrivelse: Brannvesenet

Telefon: 112
Beskrivelse: Politiet

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Kjemikaliets bruksområde

Bruk det frarådes mot

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Telefon: 113
Beskrivelse: Medisinsk nødhjelp

Døgnåpen tjeneste

Produktet er ikke klassifisert merkepliktig i henhold til EC NO 1272/2008 (CLP).

Sitronsyre 1 -5 %

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.

Ikke kjent.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Sitronsyre CAS-nr.: 5949-29-1

EC-nr.: 201-069-1
REACH reg. nr.:
01-2119457026-42

Eye Irrit. 2; H319 1 -5 %

Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering (1272/2008/EC).

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
hånden.

Flytt til frisk luft.

Vask med såpe og vann.

Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk åpne, ta ut
eventuelle kontaktlinser). Ved skadesymptomer søkes legehjelp.

Drikk rikelig med vann. IKKE framkall brekning. Ved skadesymptomer søkes
legehjelp.

Kan gi mekanisk irritasjon ved øyekontakt.

Identifikasjon, kommentarer

CLP Klassifisering, kommentarer

Sammensetning på
merkeetiketten

PBT / vPvB

Andre farer

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger
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AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Symptomatisk behandling.

Pulver, CO2, vann, skum.

Bruk ikke konsentrert stråle.

Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

Håndtering i henhold til avsnitt 7.

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.
Se også avsnitt 5 ved brann.

Det er ikke påvist skadevirkninger.

Skyll bort rester med mye vann.

For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ingen spesielle håndteringsbestemmelser, men generelle regler for sikker
håndtering av kjemikalier skal følges.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Medisinsk behandling

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Generelle tiltak

Verneutstyr

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Råd om generell yrkeshygiene
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7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Eksponeringskontroll

Ingen spesielle forholdregler.

Rensemiddel for fasader. Ytterligere informasjon om bruksområder er
tilgjengelige hos importør/produsent.

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år
Sitronsyre CAS-nr.: 5949-29-1 8 timers grenseverdi: 10

mg/m³
Kommentarer: Sjenerende
støv, totalstøv
8 timers grenseverdi: 5 mg/
m³
Kommentarer: Sjenerende
støv, respirabelt støv

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal øye- eller ansiktsbeskyttelse
anvendes.

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en
gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Nitril

Ved utvelgelse av hansker må det tas hensyn til arbeidets art, varighet for bruk,
alle relevante arbeidsstedsforhold som: Andre kjemikalier som brukes, fysiske
krav (beskyttelse mot snitt-/stikksår, fingerferdighet, varmebeskyttelse),
potensiell reaksjon på hanskematerialer så vel som instruksjoner/spesifikasjoner
fra hanskeleverandøren.

Lett beskyttende klær.

Produktet inneholder ikke noe relevant mengde av stoffer med kritiske verdier
som det må tas hensyn til ved arbeidsplassen.

Oppbevaring

Spesielle bruksområder

Nødvendige egenskaper

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig
kontakt

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig
kontakt

Egnede hansker

Egnede materialer

Håndbeskyttelse, kommentar

Egnede verneklær

Eksponeringskontroll,
kommentarer

STS Saltrens - Versjon 1 Side 4 av 8

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 15.06.2017



AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Væske

Klar Fargeløs

Svak syrlig

Verdi: 3

Verdi: 1,05 g/cm³

Medium: Vann
Kommentarer: Lett løselig

Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og
erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.

Ingen reaktivitet er kjent.

Produktet er stabilt under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Sitronsyre
dekomponerer før koking. (Fast)

Ved normal bruk er det ingen risiko for farlige reaksjoner.

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen informasjon tilgjengelig.

Ingen farlige spaltningsprodukter ved riktig lagring og håndtering.

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Innånding.

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Tetthet

Løslighet

Kommentarer

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Akutt giftighet
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Øvrige helsefareopplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

Verdi: 855 mg/kg
Art: Rotte

Sitronsyre

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 5040 mg/kg
Forsøksdyreart: Mus

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Innånding.
Verdi: 961 mg/kg
Forsøksdyreart: Mus

Ingen spesiell helsefare er kjent ved normalt bruk.

Ingen kjent helserisiko.

Såpeprodukter kan avfette huden.

Stoffet vil forårsake ubehag, men vil ikke skade øyet.

Ingen kjente skadevirkninger ved inntak av de mengder som kan forventes inntatt
ved uhell.

Ingen skadelig virkning er registrert.

*Kjemisk surstoffbehov = COD = 728 mg O2/g
Biokjemisk oksygenbehov i løpet av 5 dager BOD5 = 526 mg O2/g
Lett bionedbrytbart >98% etter 2 dager (OECD 302B)
*Opplysningene gjelder sitronsyre i fast form.

Ingen spesielle opplysninger.

Fullstendig oppløselig.

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT.

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en vPvB.

Produktet bedømmes ikke miljøfarlig. Dette utelukker ikke at eventuelt større

Komponent

Akutt giftighet

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akvatisk, kommentarer

Persistens og nedbrytbarhet,
kommentarer

Bioakkumuleringspotensial

Mobilitet

PBT vurderingsresultat

vPvB vurderingsresultat

Miljøopplysninger, konklusjon

STS Saltrens - Versjon 1 Side 6 av 8

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 15.06.2017



AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

utslipp kan ha skadelig eller ødeleggende innvirkning på miljøet med hensyn til
hva produktet benyttes til.

Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Skylles vekk etter
nøytralisering.

Avfallskode EAL: 16 05 08 kasserte organiske kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avtal avfallsdisponering med kommuneing./miljøsjef/Miljødirektoratet. Konf.
forskriftene vedrørende avfallsgruppe. Se avfallsforskriften av 02.02.09.

Tom forbrukt emballasje behandles etter forskriftene, og kastes sammen med
vanlig industriavfall.

Nei

Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.

Se avsnitt 12.

Se avsnitt 10/11.

Det foreligger ingen krav eller begrensninger for transport av produktet; hverken
på vei (ADR), tog RID), sjø (IMDG) eller i luften (ICAO).

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

Nasjonal avfallsgruppe

Annen informasjon

Farlig gods

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler

Andre relevante opplysninger
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AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer
i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.
Sist endret ved forskrift 22. desember 2014 nr.1885.
Prioritetsliste/Unntaksliste/Godkjenningsliste.
Produsent/importør. Forskrift om farlig avfall (2009).
Kommisjonsforordning (EU) nr 944/2013 av 2 Oktober 2013 (ATP5).
ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.
ADR/RID 2017 – Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods.
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008.
Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 vedlegg II (Vedlegg II – "II").

Nei

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens
egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige
forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og
bestemmelser.

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer.
Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og
produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår
kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt.
Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette
sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender
eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare
brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner.
Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i
forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse.
Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.
Reach nr.: Registreringsnummeret er ikke tilgjengelig for dette produktet eller
bruken av dette er unntatt i henhold til §2 i forordning (EU) nr. 1907/2006 om
REACH, årlige volum i tonn krever ikke registrering eller registreringen er forutsatt
for en senere registreringsdato.

1

Referanser (Lover/Forskrifter)

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Ytterligere regulatorisk
informasjon

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Ytterligere informasjon

Versjon
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