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Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

· 1.1 Produktidentifikator

· Handelsnavn: Magnodol

· Artikkelnummer: 9850001164
· 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser
som frarådes
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· Bruk av stoffet/ tilberedning
Vannrensing
pH-korreksjonsmiddel

· 1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet
· Produsent/leverandør:
Alfa Laval Tumba AB
Hans Stahles väg 7
S-147 80 Tumba
Sweden
+46 8 530 650 00
info.se@alfalaval.com

Adresse Informasjon for alle land oppdateres kontinuerlig på vårt nettsted.
Vennligst besøk www.alfalaval.com å få tilgang til informasjon.
Den nyeste versjonen av Alfa Lavals SDS er tilgjengelig på våre nettsider.

· Avdeling for nærmere informasjoner: sds.question@alfalaval.com
· 1.4 Nødnummer: Giftinformasjonen 22 59 13 00 (24h)

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

· 2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding

· Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC Bortfaller.
· Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:
Produktet må ikke merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almenne direktiv for
klassifisering av tilberedninger" - siste gyldige versjon.

· Klassifiseringssystem:
Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur
og bedriftsinformasjoner.

· 2.2 Etikettelementer

· Merking i.h.t. E0S-direktiver:
Produktet er iflg. EF-retningslinjer/respektive nasjonale lover klassifisert og merket.
Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig.

· 2.3 Andre farer
· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke brukbar.
· vPvB: Ikke brukbar.

 NO 
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Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

· 3.2 Blandinger
· Beskrivelse:
CAS: 471-34-1
EINECS: 207-439-9

calcium carbonate 50-100%

· Farlige innholdsstoffer:
CAS: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9

magnesium oxide
stoff med fellesskapsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen

10-25%

· Ytterligere informasjoner:
Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
· Generelle informasjoner:
Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.

· Etter innånding: Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
· Etter hudkontakt:
Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.

· Etter øyekontakt:
Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall
lege.

· Etter svelging:
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
IKKE framkall brekning.
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
Hvis store mengder er inntatt:
Kontakt lege

· 4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket
Mage-tarm-besvær
Hoste

· 4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukning

· 5.1 Slokkemiddel
· Egnede slukningsmidler:
Produktet er ikke brennbart.
Skum
Slukningspulver
Kulldioksyd
Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

· Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Ikke brukbar.
(fortsatt på side 3)
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· 5.2 Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger
Kalsium-karbonat og magnesium-oksyd brytes ned til kalsiumoksyd (CaO) og karbondioksid (CO2)
ved temperaturer over 900 grader Celsius.

· 5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse
· Spesielt verneutstyr:
Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.
Bær hel beskyttelsesdrakt.

· Ytterligere informasjoner Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

· 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner
Unngå innånding av damp.
Unngå støvdannelse.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Unngå kontakt med sølt materiale.
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

· 6.2 Miljøverntiltak:
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

· 6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:
Flytende bestanddeler tas opp med væskebindende materiale.
Ta opp mekanisk.
Fyll produktet i beholdere som er egnet for recycling eller bortskaffelse.

· 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Håndtering og oppbevaring

· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Unngå støvdannelse.
Sørg for avsugning ved støvdannelse.
Unngå kontakt med huden og øynene
Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.

· Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.

· 7.2 Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter
· Lagring:
· Krav til lagerrom og beholdere:
Må bare oppbevares i originalbeholdere.
Emballasjen skal holdes tett lukket
Holdbarheten er ubegrenset, forutsatt at produktet holdes tett lukket i originalemballasje og
beskyttet mot direkte sollys.

· Informasjoner om felles lagring: Må ikke lagres sammen med syrer.
· Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
Lagres tørt.

· 7.3 Spesiell sluttbruk
Vannrensing

(fortsatt på side 4)
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pH-korreksjonsmiddel

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

· Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:
Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

· 8.1 Kontrollparametere
· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:
1309-48-4 magnesium oxide
AG Langtidsverdi: 10 mg/m³

· Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

· 8.2 Begrensning og kontroll av eksponering
· Personlig verneutstyr:
· Generelle verne- og hygienetiltak:
Må bare anvendes på godt ventilerte steder
Støv/røyk/tåke må ikke innåndes.
Unngå berøring med øyne og hud.
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Sørg for vaskemulighet på arbeidsplassen.
Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.

· Åndedrettsvern:

Ved korttidig eller liten belastning åndredrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre
utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

· Håndvern:

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

· hanskemateriale
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn
og er forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere
stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

· gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

· Øyevern:

Tettsittende vernebrille

Bruk ikke kontaktlinser ved håndtering av produktet.
(fortsatt på side 5)
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· Kroppsvern: Heldekkende vernebekledning

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
· alminnelige opplysninger
· Utseende:

Form: Fast stoff
Farge: Grå

· Lukt: Uten lukt
· Luktterskel: Ikke bestemt.

· pH-verdi: Ikke brukbar.

· Tilstandsendring
Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt.
Kokepunkt/kokeområde: Ikke bestemt.

· Flammepunkt: Ikke brukbar.

· Antennelighet (fast, gassformet): Ikke bestemt.

· Antennelsestemperatur:

Spaltningstemperatur: Ikke bestemt.

· Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig.

· Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

· Eksplosjonsgrenser:
Nedre: Ikke bestemt.
Øvre Ikke bestemt.

· Damptrykk: Ikke brukbar.

· Tetthet: 1200 kg/m³
· relativt tetthet Ikke bestemt.
· damptetthet Ikke brukbar.
· fordampningshastighet Ikke brukbar.

· Løslighet i / blandbarhet med
vann: Ikke bestemt.

· Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Ikke bestemt.

· Viskositet:
Dynamisk: Ikke brukbar.
Kinematisk: Ikke brukbar.

· Løsningsmiddelandel:
Organiske løsningsmidler: 0,0 %

· 9.2 Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

· 10.1 Reaktivitet Materialet er stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering.
(fortsatt på side 6)
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· 10.2 Kjemisk stabilitet
· Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
· 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner Reaksjoner med syrer.
· 10.4 Forhold som bør unngås
Høy varme
Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt

· 10.5 Inkompatible materialer: Oppbevares adskilt fra syrer.
· 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:
Kalsium-karbonat og magnesium-oksyd reagerer med syre og danner kalsium-og magnesiumsalter
og karbondioksid.
Ingen ytterligere informasjon, se kapittel 5.

Avsnitt 11: Opplysninger om helsefare

· 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger
· Akutt toksisitet:
· Primær irritasjonsvirkning:
· på huden: Langvarig og / eller gjentatt hudkontakt kan forårsake irritasjon.
· på øyet: Kontakt med øynene kan føre til mild irritasjon
· Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent
· Ytterligere toksikologiske henvisninger:
Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle
klassifiserings-retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave.

· Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:
· Akutte virkninger (akutt toksisitet, irriterende og etsende virkninger)
Innånding av produktet bør unngås da inert støv kan skade luftveiene.
Svelging av store mengder kan forårsake kvalme og diaré.

Avsnitt 12: Miljøopplysninger

· 12.1 Giftighet
· Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 12.3 Bioakkumulasjonspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· Ytterligere økologiske informasjoner:
· Generelle informasjoner: Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
· 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke brukbar.
· vPvB: Ikke brukbar.
· 12.6 Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 13: Fjerning av kjemikalieavfall

· 13.1 Metoder for avfallsbehandling
· Anbefaling: Mindre mengder kan deponeres sammen med husholdningsavfall.

(fortsatt på side 7)
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· Europeiske avfallslisten
European Waste Catalogue-avfallskodene refererer ikke til produkt men til opprinnelse. Fabrikanten
kan derfor ikke oppgi en avfallskode for produkter som brukes i ulike industrier. Kodene under bør
betraktes som en anbefalelse for brukeren.

· Ikke rengjort emballasje:
· Anbefaling:
Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
Emballasjer som ikke kan rengjøres deponeres som stoffet selv.

· Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Opplysninger om transport

· 14.1 UN-nummer:
· ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller

· 14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse
· ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller

· 14.3 transport fareklasser

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse bortfaller

· 14.4 Emballasjegruppe:
· ADR, IMDG, IATA bortfaller

· 14.5 Miljøfarer:
· Marine pollutant: Nei

· 14.6 Særskilte forholdsregler for bruker Ikke brukbar.

· 14.7 Transport i bulk iht. anneks II til
MARPOL 73/78 og til IBC-koden Ikke brukbar.

Avsnitt 15: Opplysninger om lover og forskrifter

· 15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller
stoffblandingen
EU Regulation (EC) no.1907/2006 (REACH)
EU regulation (EC) no 1272/2008 (CLP)
EC DIRECTIVE 2008/98/EC (waste)

· 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet
Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om
produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.
DISCLAIMER
Dokumentet er kun ment som en veiledning for de av oss kjente potensiell risiko forbundet med
produktet. Alle som arbeider med eller rundt produktet skal ha mottatt nødvendig opplæring. Folk
som kommer i kontakt med produktet må ha evne til å bruke sin egen dømmekraft om forholdene
eller metodene for håndtering, lagring og bruk av produktet. Alfa Laval vil ikke være ansvarlig for
noen krav etter tap eller skader av noe slag som følge av feil eller utelatelser i dette dokumentet,

(fortsatt på side 8)
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eller fra bruk av produktet, håndtering, lagring eller avhending med mindre det kan påvises at Alfa
Laval har vært grovt uaktsom. Unntatt som skriving og spesifisert kan ha avtalt med Alfa Laval i det
enkelte tilfelle, så forlater Alfa Laval ingen fremstillinger eller koblinger, inkludert men ikke
begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet til formålet, det være seg
informasjon heri eller produktet som informasjonen relaterer seg til.

· Avdeling som utsteder datablad: MACC -Materials & Chemistry Centre
 NO 


