
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

Leverandør

SIKKERHETSDATABLAD

STABIL KRYSTALL SODA

07.11.2002

16.08.2021

STABIL KRYSTALL SODA

Natriumkarbonat

01-2119485498-19

497-19-8

207-838-8

011-005-00-2

30007, 30008

7024110300075

Na2CO3

Ja

Rengjøringsmiddel

Kjemikaliet skal ikke brukes i oppvaskmaskiner.

Ja

Ja

KREFTING & CO. AS

Postboks 14

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Synonymer

REACH reg. nr.

CAS-nr.

EC-nr.

Indeksnr.

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Formel

Utvidet SDS med ES innbefattet

Kjemikaliets bruksområde

Bruk det frarådes mot

Profesjonelt bruk

Forbrukerbruk

Firmanavn

Postadresse
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1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

1314

Vøyenenga

Norge

67 52 60 85

firmapost@krefting.no

http://www.krefting.no/

912 447 839

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen - døgnåpent

Eye Irrit. 2; H319

Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.

Farepiktogrammer (CLP)

Natriumkarbonat

Advarsel

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt øyevern.
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.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Tilleggsinformasjon om
klassifisering

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

PBT / vPvB
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3.1. Stoffer

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

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

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Natriumkarbonat CAS-nr.: 497-19-8

EC-nr.: 207-838-8
Indeksnr.: 011-005-00-2

Eye Irrit. 2; H319; > 99 %

Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.

Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Børst bort løse partikler fra huden. Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med
vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.

Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekning. Drikk et par glass vann eller melk.
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

Ingen.

Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Stoffet er ikke brannfarlig.

Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid
(CO).

Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes
godkjent rømningsmaske.

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

Komponentkommentarer

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Akutte symptomer og virkninger

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Brannslokkingsmetoder

STABIL KRYSTALL SODA - Versjon 10 Side 3 av 10

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 16.08.2021



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

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå støvdannelse og spredning av støv.
Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt. Bruk verneklær som
beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

Unngå utslipp av større mengder til kloakk, vassdrag eller grunn.

Søl suges opp med støvsuger. Hvis dette ikke er mulig, samles sølet opp med
skuffe, kost eller lignende. Samles opp i tette beholdere. Oppsamlet materiale
leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon.

Se også avsnitt 8 og 13.

Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med øynene. Unngå håndtering som
fører til støvdannelse. Bruk nødvendig verneutstyr.

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. God personlig hygiene er
nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før
arbeidsplassen forlates.

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Oppbevares
tørt.

Beskyttes mot fuktighet.

Oppbevares adskilt fra: Syrer. Finfordelt aluminium.

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

8 timers grenseverdi: 10 mg/m³
Kommentarer: Sjenerende støv, totalstøv

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Råd angående samlagring

Spesielle bruksområder

Grenseverdier
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DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

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

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
Verdi: 10 mg/m³

Varselsskilt

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

Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm. EN 166

Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. EN 374

Neoprengummi. Naturgummi (lateks).

Ved tegn på slitasje skal hanskene skiftes ut.

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt.

Sørg for god ventilasjon.

Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det
brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2).

Fast: partikkelformig / pulver

Hvit

Ingen.

DNEL

Produkttiltak for å hindre
eksponering

Egnet øyebeskyttelse

Ytterligere øyeverntiltak

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig
kontakt

Egnede materialer

Håndbeskyttelse, kommentar

Egnede verneklær

Åndedrettsvern, generelt

Åndedrettsvern nødvendig ved

Form

Farge

Lukt
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9.2. Andre opplysninger

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

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

Status: I løsning
Verdi: > 11
Metode: OECD 105
Test referanse: Mettet løsning

Verdi: 851 °C

Stoffet er ikke brennbart.

Verdi: 2,52
Metode: OECD 105
Temperatur: 20 °C

Medium: Vann
Verdi: 212,5 g/l
Metode: OECD 105
Kommentarer: Oppløselig i vann.
Temperatur: 20 °C

Kommentarer: Ikke selvantennelig

Ikke klassifisert.

Ingen.

Ingen opplysninger.

Dekomponerer ved reaksjon med sterke syrer under dannelse av karbondioksid.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen under normale forhold.

Beskyttes mot fuktighet. Unngå kontakt med syrer.

Syrer. Finfordelt aluminium.

Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2.

pH

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Antennelighet

Relativ tetthet

Løslighet

Selvantennelsestemperatur

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

Kommentarer

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter
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AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Øvrige helsefareopplysninger

Symptomer på eksponering

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: 2800 mg/kg bw
Art: Rotte

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Metode: EPA 16 CFR 1500.40
Verdi: > 2000 mg/kg bw
Art: Kanin

Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Metode: OECD 403
Verdi: 2300 mg/m³
Art: Rotte

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Natriumkarbonat dissosierer til natrium- og karbonationer som er tilstede i
forholdsvis høye nivåer i virveldyr.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Støv kan irritere luftveier og lunger.

Ikke irriterende.

Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

Kan virke irriterende og fremkalle magesmerter, brekninger og diaré.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å
være oppfylt.

Akutt giftighet

Vurdering av akutt toksisitet,
klassifisering

Metabolisme

Vurdering hudetsende /
hudirriterende, klassifisering

Vurdering øyeskade / øyeirritasjon,
klassifisering

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning på kjønnsceller,
klassifisering

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Vurdering av
reproduksjonstoksisitet,
klassifisering

Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering
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11.2 Andre opplysninger

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. Hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

Ingen.

Verdi: 300 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Art: Ferskvannsfisk

Verdi: 200 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EC50
Testvarighet: 48 time(r)
Art: Ceriodaphnia sp.

Klassifiseres ikke som miljøskadelig.

Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er
bionedbrytbare. Uorganisk stoff som dissosierer til natrium- og karbonationer.

Bioakkumulerer ikke.

Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet. Hvis natriumkarbonat
slippes ut til jord, kan det flykte til atmosfæren som karbondioksid, felles ut som
et metallkarbonat, danne komplekser eller forbli i løsning.

Ikke relevant.

Kan medføre lokal endring av surhetsgraden i vannmiljøet, som innebærer risiko
for skadevirkninger på vannorganismer.

Avfallskode EAL: 160507 kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller
inneholder farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

I tilfelle øyekontakt

Annen informasjon

Akvatisk toksisitet, fisk

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Økotoksisitet

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumuleringsevne, vurdering

Mobilitet

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Økologisk tilleggsinformasjon

Avfallskode EAL
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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. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

ICAO/IATA Annen informasjon

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

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

Avfallskode EAL: 150110 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset
av farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

7132 Baser, uorganiske

Tom og ren emballasje kan leveres til gjenvinning.

Nei

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ingen.

Ingen.

Ikke relevant.

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om
vaske- og rengjøringsmidler.

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret

EAL Emballasje

NORSAS

Annen informasjon

Farlig gods

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler

Annen transport, generelt

EU-direktiv

Referanser (Lover/Forskrifter)
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

(deklareringsforskriften)
FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004
nr. 930, med endringer.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere
endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

55834

Ja

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Relevante endringer sammenliknet med forrige versjon av sikkerhetsdatabladet
angis med linjemarkering i venstre marg.

10

Krefting & Co v/APM Basert på SDS fra produsent. 27.03.2017

23016132, 23016140

Deklarasjonsnr.

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

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

Opplysninger som er nye, slettet
eller revidert

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.
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