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SIKKERHETSDATABLAD

Svovelsyre 15-96%

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
Utgitt dato

18.01.2018

Revisjonsdato

26.05.2020

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

Svovelsyre 15-96%

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

Til industrielt bruk.

Bruk det frarådes mot

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

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør
Firmanavn

PERMAKEM AS

Besøksadresse

Haralds vei 12

Postadresse

Postboks 225

Postnr.

1471

Poststed

LØRENSKOG

Land

Norway

Telefon

67979600

E-post

office@permakem.no

Hjemmeside

www.permakem.no

Org. nr.

NO963279396MVA

Kontaktperson

Øyvind Bergheim - Mobil 940 03 330
Oyvind@Permakem.no
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1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen
Telefon: 110
Beskrivelse: Brannvesenet
Telefon: 112
Beskrivelse: Politiet
Telefon: 113
Beskrivelse: Medisinsk nødhjelp

Identifikasjon, kommentarer

Døgnåpen tjeneste

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Skin Corr. 1A; H314

Tilleggsinformasjon om
klassifisering

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

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

Sammensetning på
merkeetiketten

Svovelsyre 15 - 96 %

Varselord

Fare

Faresetninger

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger

P280 Benytt vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsvern.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes
straks. Skyll / dusj huden med vann. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt
personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter
åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig
med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar
seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et
GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

2.3. Andre farer
PBT / vPvB

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

Andre farer

Ingen andre farer er kjent.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
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Identifikasjon
CAS-nr.: 7664-93-9
EC-nr.: 231-639-5
Indeksnr.: 016-020-00-8
REACH reg. nr.:
01-2119458838-20-xxxx

Klassifisering
Skin Corr. 1A; H314

Innhold
15 - 96 %

Noter

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

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
hånden.

Innånding

Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege omgående.

Hudkontakt

Fjern forurensede klær omgående. Vask huden lenge og grundig med vann.
Oppsøk lege omgående.

Øyekontakt

Åpne øyet godt, fjern eventuelle kontaktlinser og skyll straks med vann (helst
øyeglass). Oppsøk lege omgående. Fortsett skyllingen til legen overtar
behandlingen.

Svelging

Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Ved svelging må
ikke brekning fremkalles. Oppsøk lege omgående.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Generelle symptomer og
virkninger

Svelging kan gi etseskader i munn, spiserør og magesekk. Smerter i munn, svelg
og mage. Svelgebesvær, illebefinnende og blodig oppkast. Virker etsende og gir
brennende smerte, rødme, blærer og etsesår ved hudkontakt. Øyekontakt kan gi
dype etseskader, smerter, tåreflod og kramper i øyelokkene. Risiko for alvorlig
øyeskade med synstap. I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer,
kontakt lege. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Medisinsk behandling

Symptomatisk behandling. Påse at medisinsk personell er informert om det
aktuelle materialet, og at de tar de nødvendige forholdsregler for å beskytte seg
selv.

Annen informasjon

Fare for varige skader dersom førstehjelp ikke settes i gang omgående.
Legebehandling nødvendig. Påse at medisinsk personell er informert om det
aktuelle materialet, og at de tar nødvendige forholdsregler for å beskytte seg
selv. Ved behov for medisinsk assistanse, ha beholderen og/eller etiketten
tilgjengelig.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

Pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av
ikke antent lager.
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Vann i konsentrert stråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer

Produktet er ikke direkte brennbart.

Farlige forbrenningsprodukter

Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft. Ved brann spaltes
produktet og følgende farlige gasser kan dannes: Svoveloksider.

5.3. Råd til brannmannskaper
Brannslokkingsmetoder

Vanlige tiltak for kjemiske branner.

Spesielt beskyttelsesutstyr for
brannmenn

Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk
vernedrakt.

Annen informasjon

Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området.
Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft. Slukningsvann som har
vært i kontakt med produktet, kan være etsende. Send forurenset slukningsvann
til destruksjon.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak

Stopp evt. lekkasjer hvis dette kan gjøres uten risiko. Bruk vernebriller/
ansiktsskjerm. Bruk hansker. Hold deg motvinds/hold avstand fra kilde. Hold
uvedkommende unna. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes
åndedrettsvern.

Verneutstyr

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8. Vernebriller mot kjemikaliesprut.
Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer.

For innsatspersonell

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.
Se også avsnitt 5 ved brann.
I tillegg til ovenstående: Kjemikalievernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 943-2.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Søl må ikke tilføres kloakkavløp og/eller overflatevann. Hvis produktet forurenser
innsjøer, elver eller avløp, informer relevante myndigheter i henhold til lokale
bestemmelser. Relevante myndigheter kan f eks være: Brannvesenet (110) eller
Miljødirektoratet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Opprydding

Forsiktig! Etsende. Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet
absorberende materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere. Tørk opp
mindre utslipp med en klut.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
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7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering

Arbeidet skal foregå under effektiv prosessventilasjon (for eksempel med
punktavsug). Nøddusj må være tilgjengelig. Rennende vann og øyeglass må
være tilgjengelige.

Beskyttelsestiltak
Råd om generell yrkeshygiene

Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Vask hendene før arbeidspauser og ved
arbeidets slutt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring

Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer,
dyrefôr, legemidler o.l. Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett
lukket.

Forhold som skal unngås

Må ikke oppbevares sammen med følgende: Baser/ organiske forbindelser,
klorerte produkter.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Spesielle bruksområder

Til industrielt bruk. Se eksåponeringscenarior

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
8.1. Kontrollparametrer
Komponentnavn
Svovelsyre

Identifikasjon
CAS-nr.: 7664-93-9

Grenseverdier
8 timers grenseverdi: 0,1
mg/m³
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: KE
Grenseverdier, bokstav
Bokstavbeskrivelse: K:
Kjemikalier som skal
betraktes som
kreftfremkallende.
E: EU har en veiledende
grenseverdi for stoffet.
Kilde: Arbeids- og
sosialdepartementet

Norm år
Norm år: 2011

DNEL / PNEC
Komponent

Svovelsyre

DNEL

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
Verdi: 0,05 mg/m³
Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)
Verdi: 0,1 mg/m³

PNEC

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 2,5 µg/l
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Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 0,25 mg/l
Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 2
Referanse: µg/kg dw
Kommentarer: Ekstrapoleringsmetode: Statistisk ekstrapolering.
Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 2
Referanse: µg/kg dw
Kommentarer: Ekstrapoleringsmetode: Statistisk ekstrapolering.
Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 8,8 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll
Varselsskilt

Forholdsregler for å hindre eksponering
Egnede tekniske tiltak

Følg de vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Bruk verneutstyr
som oppgitt under. Øyespylemuligheter og nøddusj må finnes ved
arbeidsplassen.

Øye- / ansiktsvern
Egnet øyebeskyttelse

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Øyevernutstyr

Beskrivelse: Vernebriller mot kjemikaliesprut.
Referanser til relevante standarder: EN 166

Håndvern
Egnede hansker

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

Egnede materialer

Butylgummi.

Gjennomtrengningstid

Verdi: > 480 minutt(er)

Håndvernsutstyr

Beskrivelse: Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge
standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. BEMERK:
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.

Hudvern
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Egnede verneklær

Kroppsdekkende klær, støvler og forkle avhengig av sannsynlig eksponering eller
det som kreves av arbeidsreglement.

Hudbeskyttelse, kommentar

Bruk egnede verneklær.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern nødvendig ved

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern.

Anbefalt åndedrettsvern

Masketype: Frisk/trykkluftmaske
Filterapparater, type: E
Referanser til relevante standarder: EN 136, 140, 145

Hygiene / miljø
Spesifikke hygienetiltak

Utvis god hygiene. Vask hendene før spising, røyking eller toalettbesøk.

Passende miljømessig eksponeringskontroll
Begrensning av miljøeksponering

Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

Eksponeringskontroll
Eksponeringskontroll,
kommentarer

Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med
leverandøren av personlig verneutstyr.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform

Væske.

Farge

Fargeløs.

Lukt

Luktfri.

pH

Verdi: < 1

Frysepunkt

Kommentarer: 10,4-10,9 °C (100% svovelsyre)
-1,11-3 °C (98% svovelsyre)
-13,89- -10 °C (96% svovelsyre)

Kokepunkt / kokepunktintervall

Verdi: 310 -335 °C
Kommentarer: (98% svovelsyre)

Damptrykk

Verdi: < 0,01 hPa
Temperatur: 20 °C

Relativ tetthet

Verdi: 1,84

Løslighet

Medium: Vann
Kommentarer: Blandbar.

Selvantennelighet

Kommentarer: Ikke selvantennende.

Viskositet

Verdi: 21 mPa.s
Temperatur: 20 °C

Eksplosive egenskaper

Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

Oksiderende egenskaper

Produktet er ikke oksiderende.
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9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Fysiske og kjemiske egenskaper

Nedbrytningstemperatur: >338 °C

Kommentarer

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

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Reagerer med metaller under dannelse av hydrogen, med fare for dannelse av
eksplosive hydrogen-/luftblandinger. Kan danne giftige gasser ved blanding med
andre produkter. Reagerer med følgende under varmeutvikling: Sterke baser.
Reagerer med følgende: Vann.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Ingen kjente.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås

Sterke baser, metaller, vann.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Svoveloksider.

Annen informasjon
Annen informasjon

Bland ikke produktet med andre kjemikalier uten først å kontakte leverandøren.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Komponent

Svovelsyre

Akutt giftighet

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Metode: (kan sammenlignes med OECD 401)
Verdi: 2140 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte
Type toksisitet: Akutt

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 26.05.2020

Svovelsyre 15-96% - Versjon 3

Side 9 av 13
Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding. (tåke)
Metode: OECD 403
Varighet: 4 time(r)
Verdi: 375 mg/m³
Forsøksdyreart: Rotte

Øvrige helsefareopplysninger
Vurdering av akutt toksisitet,
klassifisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Innånding

Innånding av damp virker irriterende på de øvre luftveiene. Gir svie i nese, munn
og hals samt nysing, hoste, pustevansker og smerter i brystet.

Hudkontakt

Virker etsende og gir brennende smerte, rødme, blærer og etsesår ved
hudkontakt.

Øyekontakt

Øyekontakt kan gi dype etseskader, smerter, tåreflod og kramper i øyelokkene.
Risiko for alvorlig øyeskade med synstap.

Svelging

Svelging kan gi etseskader i munn, spiserør og magesekk. Smerter i munn, svelg
og mage. Svelgebesvær, illebefinnende og blodig oppkast.

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning på kjønnsceller,
klassifisering

På grunnlag av tilgjengelige data anses ikke kriteriene for klassifisering å være
oppfylt.

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Basert på tilgjengelige data møter ikke produktet kriteriene for klassifisering.

Vurdering av
reproduksjonstoksisitet,
klassifisering

Basert på tilgjengelige data møter ikke produktet kriteriene for klassifisering.

Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet - repeterende
eksponering, klassifisering

7664-93-9: NOAEC: 0,3 mg/m³

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Komponent

Svovelsyre

Akvatisk toksisitet, fisk

Toksisitet typen: Akutt
Verdi: 16 -28 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Eksponeringstid: 96 time(r)
Art: Blågjellet solabbor (Lepomis machrochinus)
Toksisitet typen: Kronisk
Verdi: 0,025 mg/l
Effektdose konsentrasjon: NOEC

Komponent

Svovelsyre

Akvatisk toksisitet, alge

Toksisitet typen: Akutt
Verdi: > 100 mg/l
Effektdose konsentrasjon: IC50

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 26.05.2020

Svovelsyre 15-96% - Versjon 3

Side 10 av 13
Eksponeringstid: 72 time(r)
Art: Grønn alge (Desmodesmus subspicatus)

Komponent

Svovelsyre

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Toksisitet typen: Akutt
Verdi: > 100 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EC50
Eksponeringstid: 48 time(r)
Art: Daphnia magna
Toksisitet typen: Kronisk
Verdi: 0,15 mg/l
Effektdose konsentrasjon: NOEC

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Begrepet bionedbrytbarhet er ikke relevant, da produktet kun inneholder
uorganiske stoffer.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumuleringsevne, vurdering

Ingen forventet bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Blandbar i vann.

Mobilitet, kommentarer

Lett løselig i vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

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

12.6. Andre skadevirkninger
Økologisk tilleggsinformasjon

Produktet påvirker pH i vannmiljøet lokalt.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter.Samle søl og avfall i
lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandling af farlig
avfall. Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for
håndtering av farlig avfall.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 150202 absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre
som ikke er spesifisert andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset
av farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Nasjonal avfallsgruppe

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

Annen informasjon

EAL-kode: Avhenger av bransje og bruk, for eksempel 06 01 01 Svovelsyre og
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svovelholdige syrer.
Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann. Tom, renset emballasje bør
leveres til gjenbruk.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
Farlig gods

Ja

14.1. FN-nummer
ADR/RID/ADN

1830

IMDG

1830

ICAO/IATA

1830

14.2. FN-forsendelsesnavn
Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN

SULPHURIC ACID

ADR/RID/ADN

SVOVELSYRE

Varenavn, engelsk ADN

SULPHURIC ACID

Teknisk betegnelse/farlig
utslippstoff, engelsk ADN

SULPHURIC ACID

Teknisk betegnelse/farlig
utslippstoff ADN

SVOVELSYRE

IMDG

SULPHURIC ACID

Teknisk betegnelse/farlig
utslippstoff IMDG

SVOVELSYRE

ICAO/IATA

SULPHURIC ACID

Teknisk betegnelse/farlig
utslippstoff ICAO/IATA

SVOVELSYRE

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR/RID/ADN

8

Klassifiseringskode ADR/RID/
ADN

C1

IMDG

8

ICAO/IATA

8

14.4. Emballasjegruppe
ADR/RID/ADN

II

IMDG

II

ICAO/IATA

II

14.5. Miljøfarer
ADR/RID/ADN

Se seksjon 12. Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre).
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14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler

Unngå all kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damper.
Se avsnitt 10/11.

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

SULPHURIC ACID

Andre relevante opplysninger
Fareseddel ADR/RID/ADN

8

Fareetikett IMDG

8

Etiketter ICAO/IATA

8

ADR/RID Annen informasjon
Tunnelbegrensningskode

E

Begrenset kvantum

Postforsendelse ikke tillatt.

Transport kategori

2

Farenr.

80

Andre relevante
opplysninger ADR/RID

80

IMDG Annen informasjon
EmS

F-A, S-B

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen
Referanser (Lover/Forskrifter)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).
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).
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 Forskrift om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP-forskriften). Sist endret 24.09.2018.
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.
Sist endret ved forskrift 20. desember 2018.
Avfallsforskriften. Sist endret 20.desember 2018.
Prioritetsliste/Godkjenningsliste.
ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.
ADR/RID 2019 – Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

Deklarasjonsnr.

309512
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Ja

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er utført for følgende stoffer: 7664-93-9 /
231-639-5: Svovelsyre
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.

Ytterligere regulatorisk
informasjon

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

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Råd om særlig opplæring

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig
sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis
produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdannelse.

Ytterligere informasjon

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.
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