
SIKKERHETSDATABLAD

Latona avløpsrens

 06.12.2013Revisjonsdato: 

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Kjemikaliets navn Latona avløpsrens

AvløpsåpnerProdukt type

Deklarasjons-nr 080338

Erstatter sikkerhetsdatablad fra 25.09.2013

1.2 Relevante identifiserte 

anvendelser for stoffet eller 

blandingen, samt anvendelser 

som frarådes

Anvendelse Rensing og åpning av avløp

Anvendelser som frarådes Må ikke brukes etter alkaliske avløpsåpnere før rørene og vannlåser er godt gjennomskylt med vann. 

Enkelte overløps og oppløfts ventiler kan være av for dårlig kvalitet til å tåle avløpsrensen, vi 

anbefaler derfor at avløpsrensen helles direkte i rørene eller i gulvsluk. Kontakt med aluminium, 

rustfritt stål, galvaniserte og sink belagte flater, kjøkkenbenker og utslagsvasker skal unngås. Se også 

under seksjon 10.

1.3 Nærmere opplysninger om 

leverandøren av 

sikkerhetsdatabladet

Produsent Latona AS

Pb. 614 Torget

1833 Askim.

Telefon:  +47 69882447

www.latona.no

post@latona.noE-post

Utarbeidet av Arne Mørkestøl

1.4 Nødtelefon Ambulanse: 113

Brann: 110

Politi:112

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller 

blandingen (1272/2008)

Skin Corr 1A: Etsende for huden.

2.2 Merkningselementer

Piktogram

Varselord Fare

Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Sikkerhetssetninger P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks; Skyll/dusj 

huden med vann.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P405 Oppbevares innelåst.

P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

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.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en 

stilling som letter åndedrettet.

P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen; IKKE framkall brekning.

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.
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2.1 Klassifisering av stoffet eller 

blandingen (67/548/EEC og 

1999/45/EC)

Etsende

2.2 Merkningselementer

Faresymboler

R-setninger R-35 Sterkt etsende.

S-setninger S-62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller 

emballasje.

S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

S-64 Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet).

S-63 Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro.

S-1 Oppbevares innelåst.

S-56 Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

S-27/28 Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store mengder 

<specify relevant information>.

2.3 Andre farer Produktet er ikke klasifisert som brannfarlig.

Inneholder ingen miljøklassifiserte stoffer.

Se også seksjon 5, 11 og 12.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer

Ingrediens Identifisering 1272/2008 (CLP)67/548/EEC, 1999/45/EC Vekt-%
Klassifisering etter forordning

60-100Svovelsyre ... % Skin Corr. 1A H314 

Note:B

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

231-639-5

7664-93-9

016-020-00-8

C R35 

Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke 

klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget 

brannfarlig, N=Miljøskadelig.

Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon 16.

Ingredienskommentarer Inneholder ikke fosfat. Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av 

førstehjelpstiltak

Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis ubehaget ikke gir seg.Innånding

Skyll straks tilsølt hud med vann. Fjern straks gjennomfuktede klær og vask huden med vann. 

Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege.

Hudkontakt

Skyll straks med riklige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt 

opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten.

Øyekontakt

Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet.  FREMKALL IKKE 

BREKNING!  Kontakt lege øyeblikkelig.

Svelging

4.2 Viktigste symptomer og 

virkninger, både akutte og 

forsinkede

Behandles som etseskader/brannskader. Ved peroralt inntak må det ikke benyttes natriumkarbonat 

eller kalsiumkarbonat til nøytralisering. 

Akutte: Etsende.  Danner blemmer og kan gi sårdannelse.

Forsinkede: Samme som de akutte symptomene.

4.3 Angivelse av om øyeblikkelig 

legehjelp og særlig behandling 

er nødvendig

Annen informasjon Sprut i øynene og svelging av mer enn ubetydelig mengde krever umiddelbar legehjelp.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK
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5.1 Slukningsmidler

Velges i forhold til omgivende brann.Passende slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler Rettet vannstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse 

med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Kan utvikle meget giftige eller etsende damper ved 

oppvarming. Ved brann dannes svoveldioksider.

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent 

rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8.

5.3 Råd til 

brannbekjempningspersonale

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Benytt personlig verneutstyr som er angitt i seksjon 8. Pass på! Produktet er etsende. Advar alle om 

de potensielle farene og evaluer om nødvendig.

6.1 Personlige 

forsiktighetsregler, personlig 

verneutstyr og nødrutiner

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.6.2 Forsiktighetsregler med 

hensyn til miljø

Spill tas opp med inert absorberende materiale. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som 

farlig avfall. (se seksjon 13)

6.3 Metoder og materialer for 

oppsamling og rensing

6.4 Henvisning til andre avsnitt Se også seksjon 8 og 13

7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker 

håndtering

Hell aldri vann direkte i produktet, dette kan føre til kraftig reaksjon/koking. Ved fortynning skal 

produktet alltid helles forsiktig i vann. Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med huden og 

øynene.

7.2 Vilkår for sikker lagring, 

herunder eventuelle 

uforenligheter

 Lagres tørt og i lukkede beholdere. Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares på et kjølig , godt 

ventilert sted. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Lagres adskilt fra: Sterkt alkaliske 

produkter.

Spesielle egenskaper og farer Produktet er etsende.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Det er ikke identifiser bruk som krever tiltak for å ivareta sikker bruk utover det som er angitt i andre 

deler av sikkerhetsdatabladet.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametre

Ingrediens CAS nr Anm.Typemg/m3 ppm

8 timer

mg/m3 ppm År

Korttid

Einecs nr

Svovelsyre ... % K7664-93-9 0.1 2013231-639-5

8.2 Eksponeringskontroll

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av 

toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask tilsølte klær før det brukes. 

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av 

personlig verneutstyr.

Begrensning av eksponering på 

arbeidsplassen

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk kombinasjonsfilter E/P2 ved aerosoldannelse/sprøyting. Bruk 

friskluftmaske i trange eller lukkede rom.

Øyevern Tettsluttende vernebriller eller ansiktmaske.

Håndvern Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, for eksempel: butylgummi, Neoprengummi, 

4H-flerlagshansker. Gjennomtrengningstid >8 timer. Bruk gummihansker med lange mansjetter.

Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt . Bruk ikke klær av lær. 

Bruk gummistøvler.

Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det bør være dusj nær arbeidsplassen. Det 

oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurdering(Faktisk risiko) kan føre til andre krav.

Annen informasjon

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om 

grunnleggende fysiske og 

kjemiske egenskaper

VæskeForm

Fargeløs. BrunaktigFarge

Lukt stikkende lukt
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Luktterskel ikke kjent

pH (kons.) 0

~-13,5°CSmeltepunkt/ frysepunkt

Startkokepunkt og kokeområde 268-327°C

Flammepunkt ikke relevant

ikke kjent

ikke relevant - ikke relevantØvre/nedre antennelighets- eller 

eksplosjonsgrense

~0,1 PaDamptrykk

Damptetthet 3,4

1,84 g/cm3Relativ tetthet

Løselighet(er) Vann

Løselighet i vann lett løslig

ikke relevant

ikke kjentNedbrytingstemperatur

noe høyere enn vann

9.2 Andre opplysninger

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet Lite reaktivt.

Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.10.2 Kjemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås Hell aldri vann direkte i produktet - dette kan føre til kraftig reaksjon. Kraftig oppvarming.

10.5 Materialer som skal unngås Vann, baser, alkoholer, glykoler, alkali-metaller. Visse metallforbindelser. Unngå kontakt med 

oksiderende stoffer (f.eks. peroksider og kromater). Vannreaktivt materiale.

10.6 Farlige 

nedbrytningsprodukter

Reaksjon med metaller kan utvikle hydrogengass, som kan danne eksplosiv blanding med luft. 

Svoveloksider.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om 

toksikologiske virkninger

Akutt giftighet Virker sterkt etsende. Selv små mengder kan være livsfarlig. Symptomer er voldsomme brennende 

smerter i munn, hals og mage..

Hudetsing/ hudirritasjon Sterkt etsende. Syren virker forkullende på hud og gir sår som ligner brannsår.

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon Virker sterkt etsende og fremkaller store smerter og alvorlige øyeskader. Øyeblikkelig førstehjelp er 

nødvendig. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap.

Sensibiliserende ved innånding 

eller hudkontakt

Det er ikke kjent noen allergifremkallende virkning av produktet.

Skader på arvestoffet i 

kjønnsceller

Produktet er ikke kjent for å gi skade på arvestoff.

Kreftfremkallende egenskaper Inneholder ingen stoffer som er oppført i kreftlisten.

Reproduksjonstoksisitet Råstoffene er ikke kjent for å redusere fruktbarheten eller gi skade på foster.

STOT - enkelteksponering Varig vevsskader kan bli resultatet ved akutt påvirkning.

Aspirasjonsfare Damper virker etsende. I løpet av 24-36 timer kan den skadede utvikle alvorlig åndenød og 

lungeødem. Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste.

LD50 Oral ( Rotte ) 2140 mg/kg

LC50 Innånding ( Guineapig. ) 50 mg/m3

Ved bruk representerer de etsende egenskaper den største faren. Sårene vil gro sent med betydlige 

arrdannelser.

Annen informasjon

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet Akutt akvatisk, fisk: Verdi: 10-100mg/l

                                 Testmetode: LC50

                                 Varighet: 96h

Akutt akvatisk, alge: Verdi: 24 mg/l

                                  Testmetode: IC50

                                  Varighet: 72h
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                                  Varighet: 72h

Produktet  beståt utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare.12.2 Persistens og 

nedbrytelighet

12.3 Bioakkumuleringsevne Forventes ikke å bioakkumulere.

Lett løselig i vann.12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater av PBT- og 

vPvB-vurdering

PBT-/vPvB-vurdering ikke utført ettersom kjemisk sikkerhetsvurdering ikke påkrevd/ikke utført.

12.6 Andre skadevirkninger Utslipp av produktert til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød.

Produktet er ikke klassifiset som miljøskadelig.Annen informasjon

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsgrupper EAL:06 01 01 svovelsyre og svovelholdige syrer.

NORSAS  7131 Uorganiske syrer

Emballasje Dette stoffet og dets emballasje omfattes av bestemmelsene om spesialavfall.

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall(EAL-kode) er 

veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.

Annen informasjon

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer 1830

14.2 FN-forsendelsesnavn 

(UN-proper-shipping-name)

svovelsyreVarenavn

IMDG proper shipping name sulphuric acid

14.3 Transportfareklasse(r)

Fareseddel 8

ADR/RID klasse 8

ADR/RID farenummer 80

IMDG klasse 8

IMDG EmS F-A, S-B

8IATA klasse

14.4 Emballasjegruppe II

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige forsiktighetsregler 

ved bruk

Ikke kjent

14.7 Bulktransport i henhold til 

vedlegg II i MARPOL 73/78 og 

IBC-regelverket

Ikke relevant

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Administrative normer( 2007/2008). Stofflisten (2005) Produktforskriften. OBS 

listen.Produsent/importør. Forskrifter om klassifisering, merking m.v av farlige kjemikalier (2003). 

Forskrifter om farlig avfall (2004). ADR/RID- vegtransport av farlig gods (2011). i henhold til 

forordning: ECNo 1272/2008 (clp). Klassifisering i henhold til 1272/2008 (clp)

15.1. Særlige 

bestemmelser/særskilt lovgivning 

om sikkerhet, helse og miljø for 

stoffet eller stoffblandingen

15.2 Vurdering av 

kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke gjennomført.

Annen informasjon Opplysningene støtter seg til dagens kunskaper og erfaringer.

Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Relevante fare og risiko 

setninger for hver enkelt 

ingrediens

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

R-35 Sterkt etsende.

Henvisninger til viktig litteratur og 

spesielle datakilder
Administrative normer( 2007/2008). Stofflisten (2005) Produktforskriften. OBS 

listen.Produsent/importør. Forskrifter om klassifisering, merking m.v av farlige kjemikalier (2003). 

Forskrifter om farlig avfall (2004). ADR/RID- vegtransport av farlig gods (2011). i henhold til 

forordning: ECNo 1272/2008 (clp). Klassifisering i henhold til 1272/2008 (clp)
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Forkortelser i dokumentet N/A - Ingen relevant informasjon

Første gang utgitt 12.05.2000

Utskriftsdato 06.12.2013

Annen informasjon Opplysningene i databladet er gitt på grunnlag av vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse 

av produktet med tanke på sikkerheten. Databladet er utarbeidet av Latona, og opplysningene er 

hentet fra råvareleverandørene.

---  SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai 2010  ---
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