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S€KERHETSDATABLAD

Salpetersyra 40-62 %
SŠkerhetsdatabladet Šr i enlighet med Kommissionens fšrordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om Šndring av
Europaparlamentets och rŒdets fšrordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvŠrdering, godkŠnnande och
begrŠnsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet pŒ Šmnet / blandningen och bolaget / fšretaget
Utgivningsdatum

06.12.2016

Omarbetad

04.03.2020

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn

Salpetersyra 40-62 %

Synonymer

Salpetersyra 53% IBC, Salpetersyra 62%, Salpetersyra 62% IBC

REACH reg nr.

01-2119487297-23

CAS-nr.

7697-37-2

EG-nr.

231-714-2

Indexnr.

007-004-00-1

Artikelnr.

10143, 50027, 50121, 50209, 50212

1.2 Relevanta identifierade anvŠndningar av Šmnet eller blandningen och
anvŠndningar som det avrŒds frŒn
AnvŠndningsomrŒde

Tillverkning av gšdselmedel
VŠxtnŠring

1.3 NŠrmare upplysningar om den som tillhandahŒller sŠkerhetsdatablad
Fšretagsnamn

LMI AB

Besšksadress

LŒngebergavŠgen 40

Postadress

Box 700

Postnr.

SE-251 07

Postort

Helsingborg

Land

Sweden

Telefon

042-29 20 05

Fax

042-29 24 50

E-post

info@lmiab.com

Webbadress

http://www.lmiab.com

Org.nr.

556074-7585
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1.4. Telefonnummer fšr nšdsituationer
Nšdtelefon

Telefon: 112
Beskrivning: Giftinformationscentralen (akut)
Telefon: 08-33 12 31
Beskrivning: Giftinformationscentralen (ej akut)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av Šmnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No 1272/
2008 [CLP / GHS]

Met. Corr. 1; H290
Skin Corr. 1A; H314
Acute Tox. 3; H331

2.2. MŠrkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)

SammansŠttning pŒ etiketten

Salpetersyra...% 40 - 62 %

Signalord

Fara

Faroangivelser

H290 Kan vara korrosivt fšr metaller.
H314 Orsakar allvarliga frŠtskador pŒ hud och šgon.
H331 Giftigt vid inandning.

Skyddsangivelser

P260 Inandas inte damm / ršk / gaser / dimma / Œngor / sprej.
P280 AnvŠnd skyddshandskar / skyddsklŠder / šgonskydd / ansiktsskydd.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (Šven hŒret): Ta omedelbart av alla
nedstŠnkta klŠder. Skšlj huden med vatten / duscha.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller
hon vilar i en stŠllning som underlŠttar andningen.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED …GONEN: Skšlj fšrsiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gŒr lŠtt. FortsŠtt att skšlja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lŠkare.
P422 Fšrvara innehŒllet endast i originalfšrpackningen.

2.3. Andra faror
PBT / vPvB

Inte relevant.

HŠlsoeffekt

FrŠtande pŒ luftvŠgarna.

AVSNITT 3: SammansŠttning/information om bestŒndsdelar
3.1 €mnen
€mne
Salpetersyra...%

Identifiering
CAS-nr.: 7697-37-2
EG-nr.: 231-714-2

Klassificering
Ox. Liq. 2; H272;
Skin Corr. 1A; H314;
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Indexnr.: 007-004-00-1
REACH reg nr.:
01-2119487297-23

Acute tox. 3; H331;
Met. Corr. 1; H290;

AVSNITT 4: •tgŠrder vid fšrsta hjŠlpen
4.1. Beskrivning av ŒtgŠrder vid fšrsta hjŠlpen
Inandning

Fšrflytta till frisk luft. Om personen inte andas, andningen Šr oregelbunden eller
om andningsstillestŒnd intrŠffar, lŒt utbildad personal ge konstgjord andning eller
syrgas. Kontakta omedelbart lŠkare.

Hudkontakt

Skšlj genast huden med rikligt med vatten i minst 15 minuter och ta samtidigt av
fšrorenade klŠder och skor. TvŠtta klŠderna innan de anvŠnds igen. Rengšr
skorna noggrant innan de anvŠnds igen. Kontakta omedelbart lŠkare.

…gonkontakt

Skšlj omedelbart šgonen med rinnande vatten i Œtminstone 15 minuter, hŒll isŠr
šgonlocken. Kontakta omedelbart lŠkare.

FšrtŠring

Kontakta omedelbart lŠkare om stšrre mŠngd av detta Šmne har fšrtŠrts.
Framkalla inte krŠkning sŒvida detta inte beordras av medicinsk personal. Ge
aldrig en medvetslšs person nŒgot att Šta eller dricka.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bŒde akuta och fšrdršjda
AllmŠnna symptom och effekter

Orsakar allvarliga šgonskador.
Kan avge gas, Œnga eller damm som Šr mycket irriterande eller frŠtande fšr
andnings-organen. Exponering fšr sšnderdelningsprodukter kan utgšra en
hŠlsofara. Fšrdršjda allvarliga effekter kan fšrekomma efter exponering.
Starkt frŠtande fšr huden.
Kan orsaka frŠtskador i mun, hals och mage.
Skadliga symptom: SmŠrta och/eller rodnad i šgon, tŒrretande. SmŠrta, irritation
eller rodnande hud. BlŒsor kan bildas. MagsmŠrtor.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sŠrskild behandling som
eventuellt krŠvs
Medicinsk švervakning av
fšrdršjda effekter

Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symptomen
vara fšrdršjda. Den drabbade personen kan behšva hŒllas under lŠkaruppsikt i
48 timmar.

AVSNITT 5: BrandbekŠmpningsŒtgŠrder
5.1 SlŠckmedel
LŠmpliga slŠckmedel

Produkten i sig Šr inte brŠnnbar. VŠlj slŠckningsmedel efter det brinnande
materialet.

5.2 SŠrskilda faror som Šmnet eller blandningen kan medfšra
Brand- och explosionsrisker

Vid brand eller upphettning intrŠffar en tryckškning varvid behŒllaren kan
sprŠngas sšnder.

Farliga fšrbrŠnningsprodukter

Produkten bryts ned vid brand/upphettning till kvŠveoxider (NOx). Undvik att
andas in damm, Œngor eller ršk frŒn brinnande material.
Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symptomen
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vara fšrdršjda.

5.3. RŒd till brandbekŠmpningspersonal
BrandslŠckningsmetoder

Isolera omedelbart omrŒdet genom att avvisa personer som Šr i nŠrheten av
olycks-hŠndelsen om det Šr en brand. •tgŠrder som innebŠr en personlig risk
eller fšr vilka utbildning saknas fŒr inte vidtas.

SŠrskild skyddsutrustning fšr
brandmŠn

BrandmŠn skall bŠra lŠmplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med
švertryck (SCBA) och heltŠckande ansiktsmask. Brandmansutrustning som
uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: •tgŠrder vid oavsiktliga utslŠpp
6.1 Personliga skyddsŒtgŠrder, skyddsutrustning och ŒtgŠrder vid nšdsituationer
AllmŠnna ŒtgŠrder

•tgŠrder som innebŠr en personlig risk eller fšr vilka utbildning saknas fŒr inte
vidtas. Evakuera omgivande omrŒden. Fšrhindra att ej nšdvŠndig och oskyddad
personal kommer in. Ršr eller gŒ inte i utspillt Šmne. Andas inte in Œnga eller
dimma. Sšrj fšr god ventilation. BŠr lŠmpligt andningsskydd nŠr ventilationen Šr
otillrŠcklig. AnvŠnd lŠmplig skyddsutrustning.

6.2. MiljšskyddsŒtgŠrder
MiljšskyddsŒtgŠrder

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,
drŠnering och avlopp. Informera behšriga myndigheter om produkten har orsakat
miljšfšrorening.

6.3. Metoder och material fšr inneslutning och sanering
Sanera

Litet utslŠpp:
Stoppa lŠckan om det gŒr utan risk. Flytta fšrpackningarna frŒn spillomrŒdet.
SpŠd ut med vatten och torka upp om den Šr vattenlšslig. Alternativt, eller om det
inte Šr vattenlšsligt, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lŠmplig
avfallsbehŒllare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsfšretag vid
avfallshanteringen.
Stort utslŠpp:
Stoppa lŠckan om det gŒr utan risk. Flytta fšrpackningarna frŒn spillomrŒdet.
Man skall nŠrma sig och avlŠgsna sig frŒn omrŒdet med vinden i ryggen.
Fšrhindra avrinning till kloaker, vattendrag, kŠllare eller slutna utrymmen. Skšlj
ned spillet till en reningsanlŠggning fšr avloppsvatten eller gŒ till vŠga pŒ fšljande
sŠtt. Valla in med icke brŠnnbart absorberande material, t.ex. sand, jord
vermikulit, kiselgur och samla upp i lŠmplig behŒllare fšr omhŠndertagande enligt
lokala fšreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsfšretag vid
avfallshanteringen. Fšrorenat absorberande material kan utgšra samma fara som
den utslŠppta produkten.

6.4 HŠnvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar

Information betrŠffande sŠker hantering, se avsnitt 7.
Information betrŠffande personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Information betrŠffande avfallshantering, se avsnitt 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 FšrsiktighetsmŒtt fšr sŠker hantering
SkyddsŒtgŠrder
SkyddsŒtgŠrder

AnvŠnd lŠmplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Undvik kontakt med
šgon, hud eller klŠder. Andas inte in Œnga eller dimma. SvŠlj inte produkten. Om
Šmnet utgšr en fara vid inandning under normal anvŠndning, anvŠnd endast
tillrŠcklig ventilation eller bŠr ett lŠmpligt andningsskydd. Fšrvara produkten i
originalfšrpackningen eller i en fšrpackning av godkŠnt alternativ i fšrenligt
material samt hŒll fšrpackningen tŠtt tillsluten nŠr den inte anvŠnds. Undvik
kontakt med alkalier. Tomma fšrpackningar har kvar produktrester och kan vara
farliga. •teranvŠnd inte fšrpackningen. UtslŠpp mŒste rensas upp omgŒende fšr
att undvika skador fšr kringliggande material.

RŒd om allmŠn arbetshygien

€ta, dricka och rška skall vara fšrbjudet i omrŒde dŠr detta Šmne hanteras,
fšrvaras och bearbetas. AnvŠndarna ska tvŠtta hŠnder och ansikte innan de Šter,
dricker eller ršker. Ta av nedsmutsade klŠder och skyddsutrustning innan du
trŠder in i omrŒden dŠr man Šter. Ytterligare information om hygienŒtgŠrder, se
avsnitt 8.

7.2 FšrhŒllanden fšr sŠker lagring, inklusive eventuell ofšrenlighet
Lagring

Lagras enligt gŠllande bestŠmmelser. Fšrvaras i originalfšrpackningen skyddad
frŒn direkt solljus pŒ en torr, sval och vŠl ventilerad plats. Fšrvaras Œtskilt frŒn
brŠnnbara Šmnen och andra ofšrenliga Šmnen enligt avsnitt 10, samt mat och
dryck. Fšrvaras i korrosionsbestŠndig behŒllare med bestŠndigt innerhšlje.
Fšrvaras inlŒst. Fšrpackningen fšrvaras vŠl tillsluten och fšrseglad tills produkten
ska anvŠndas. …ppnad fšrpackning skall Œterfšrslutas vŠl och fšrvaras i upprŠtt
lŠge fšr att fšrhindra lŠckage. FŒr inte fšrvaras i omŠrkta fšrpackningar. Fšrvaras
pŒ lŠmpligt sŠtt fšr att undvika miljšfšrorening. Omge lagringsutrymmen med en
vall fšr att fšrhindra nedsmutsning av mark och vatten vid lŠckage.

7.3 Specifik slutanvŠndning
Rekommendationer

Ingen ytterligare relevant information tillgŠnglig.

AVSNITT 8: BegrŠnsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
€mne
Salpetersyra...%

Identifiering
CAS-nr.: 7697-37-2

GrŠnsvŠrden
•r
NivŒgrŠnsvŠrde (NGV) : 2
•r: 2011
ppm
NivŒgrŠnsvŠrde (NGV) : 5
mg/m3
KorttidsgrŠnsvŠrde (KGV)
VŠrde: 5 ppm
KorttidsgrŠnsvŠrde (KGV)
VŠrde: 13 mg/m3

DNEL / PNEC
€mne

Salpetersyra...%
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Grupp: Konsument
ExponeringsvŠg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt
VŠrde: 1,3 mg/m3
Grupp: Konsument
ExponeringsvŠg: LŒng sikt (upprepad) - Inandning - Lokal effekt
VŠrde: 0,65 mg/m3
Grupp: Professionell
ExponeringsvŠg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt
VŠrde: 2,6 mg/m3
Grupp: Professionell
ExponeringsvŠg: LŒng sikt (upprepad) - Inandning - Lokal effekt
VŠrde: 1,3 mg/m3

8.2 BegrŠnsning av exponeringen
SŠkerhetsskyltar

SŠkerhetsŒtgŠrder fšr att fšrhindra exponering
LŠmpliga tekniska kontrollŒtgŠrder

Om det vid hanteringen bildas damm, gas, Œnga eller dimma, anvŠnd slutna
processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning fšr att hŒlla arbetstagarnas
exponering av luftburna fšroreningar under rekommenderade eller faststŠllda
grŠnsvŠrden.

…gon- / ansiktsskydd
…gonskydd

Beskrivning: Skyddsglasšgon i šverensstŠmmelse med en godkŠnd standard
skall anvŠndas nŠr en riskbedšmning visar att detta Šr nšdvŠndigt fšr att undvika
exponering fšr vŠtskestŠnk, dimma, gas eller damm. Rekommenderad:
ansiktsskydd

Handskydd
Handskydd

Beskrivning: Kemiskt resistenta, ogenomtrŠngbara skyddshandskar som
šverensstŠmmer med en godkŠnd standard skall alltid anvŠndas nŠr kemiska
produkter hanteras om en riskbedšmning visar att detta Šr nšdvŠndigt. 4 Ð 8
timmar (penetrationstid): Viton, neopren.

Hudskydd
Rekommenderad skyddsklŠdsel

Beskrivning: Personlig skyddsutrustning fšr kroppen skall vŠljas baserat pŒ den
uppgift som skall utfšras och de risker som fšreligger samt vara godkŠnd av en
specialist innan denna produkt hanteras. Rekommenderad: SkyddsklŠder
LŠmpliga skor och ytterligare hudskyddsŒtgŠrder bšr vŠljas beroende pŒ den
uppgift som skall utfšras och de risker som den medfšr.

Andningsskydd
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Beskrivning: AnvŠnd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med
lufttillfšrsel i šverensstŠmmelse med godkŠnd standard om en risk-bedšmning
visar att detta Šr nšdvŠndigt. Valet av andningsskydd mŒste gšras utifrŒn kŠnda
eller fšrvŠntade exponeringsnivŒer fšr det valda andningsskyddet.
Rekommenderad: filter mot sur gas (typ E).

Hygien / miljš
SŠrskilda hygieniska ŒtgŠrder

TvŠtta hŠnderna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska
produkter, innan nŒgot Šts, innan rškning samt fšre toalettbesšk och vid avslutat
arbetspass. LŠmplig metod skall anvŠndas fšr att ta bort potentiellt fšrorenade
klŠder. TvŠtta fšrorenade klŠdesplagg innan de anvŠnds igen. En tvŠttanlŠggning
eller vatten fšr rengšring av šgonen och huden skall vara tillgŠngliga.

BegrŠnsning av miljšexponeringen
BegrŠnsning av miljšexponeringen

UtslŠpp frŒn ventilation eller utrustning pŒ arbetsplatsen bšr kontrolleras fšr att
sŠkerstŠlla att de uppfyller miljšskyddslagens krav. I vissa fall Šr det nšdvŠndigt
att anvŠnda vŒtrenare fšr Œngor, filter eller teknisk modifiering av
processutrustningen fšr att minska utslŠppen till acceptabla nivŒer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundlŠggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form

VŠtska

FŠrg

FŠrglšs eller svagt brunaktig.

Lukt

Stickande, frŠn.

LuktgrŠns

VŠrde: 0,29 ppm

pH

Status: vid leverans
VŠrde: < 1

SmŠltpunkt / smŠltpunktsintervall

VŠrde: -23,8 ¡C

Kokpunkt/kokpunktsintervall

VŠrde: 119,8 ¡C

Flampunkt

Kommentarer: Ej faststŠllt.

Avdunstningshastighet

Kommentarer: Ej faststŠllt.

Brandfarlighet (fast form, gas)

Ej faststŠllt.

ExplosionsgrŠns

Kommentarer: Ej faststŠllt.

•ngtryck

VŠrde: 66 hPa

•ngdensitet

Kommentarer: Ej faststŠllt.

Relativ densitet

VŠrde: 1376,9 kg/m3

Lšslighet

Medium: Vatten
Kommentarer: FullstŠndigt lšsligt i vatten.

Fšrdelningskoefficient: n-oktanol/
vatten

Kommentarer: Ej faststŠllt.

SjŠlvantŠndningstemperatur

Kommentarer: Ej faststŠllt.

Sšnderfallstemperatur

Kommentarer: Ej faststŠllt.
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Viskositet

Kommentarer: Ej faststŠllt.

Explosiva egenskaper

Ej tillŠmplig.

Oxiderande egenskaper

Ej oxiderande.

9.2. Annan information
Andra fysiska och kemiska egenskaper
Fysikaliska och kemiska
egenskaper

Ingen ytterligare relevant information tillgŠnglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet

Det finns inga testdata fšr reaktiviteten hos denna produkt eller dess
bestŒndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet

Produkten Šr stabil.

10.3 Risken fšr farliga reaktioner
Risken fšr farliga reaktioner

Under normala lagrings- och anvŠndningsfšrhŒllanden fšrekommer inga farliga
reaktioner.

10.4 FšrhŒllanden som ska undvikas
FšrhŒllanden som skall undvikas

Ingen specifik data. Undvik kontakt med brŠnnbara eller organiska Šmnen.

10.5. Ofšrenliga material
Material som skall undvikas

Angriper mŒnga metaller och utvecklar ytterst lŠttantŠndlig vŠtgas som kan bilda
explosiva blandningar med luft. Reaktiv eller ofšrenlig med fšljande Šmnen:
Alkalier och metaller.
FrŠtande pŒ mŠssing och galvaniserade metaller.

10.6 Farliga sšnderdelningsprodukter
Farliga sšnderdelningsprodukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstŒ vid normala fšrhŒllanden under
lagring och anvŠndning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
€mne

Salpetersyra...%

Akut toxicitet

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
ExponeringsvŠg: Inandning.
Varaktighet: 4 h
VŠrde: 1,56 mg/l
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Fšrsšksdjursart: RŒtta
Testreferens: IUCLID 5

…vriga upplysningar om hŠlsofara
Akut toxicitet, humandata

Produkten Šr frŠtande pŒ andningsorganen och matsmŠltningssystemet.
Produkten Šr frŠtande vid hudkontakt och fšr šgonen.

Mutagenitet i kšnsceller,
humandata

Ingen sŠrskild hŠlsorisk angiven.

Cancerogenitet, annan information

Inte cancerframkallande (baserat pŒ tillgŠngliga data).

€mne

Salpetersyra...%

Reproduktionstoxicitet

Typ av toxicitet: Icke rapporterat
Metod: IUCLID 5
Dos: > 1500 mg/kg
ExponeringsvŠg: Oral
Exponeringstid: 28 d
Art: RŒtta

UtvŠrdering av
reproduktionstoxicitet,
klassificering

Produkten anses inte vara giftig fšr fortplantningssystemet.

Symtom pŒ exponering
Andra upplysningar

Produkten har en lŒg bioackumuleringspotential.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
€mne

Salpetersyra...%

Toxicitet i vattenmiljš, fisk

VŠrde: > 100 mg/l
Testtid: 96 h
Metod: LC50
Testreferens: IUCLID 5

€mne

Salpetersyra...%

Toxicitet i vattenmiljš, krŠftdjur

VŠrde: 180 mg/l
Testtid: 48 h
Metod: LC50
Testreferens: IUCLID 5

Ekotoxicitet

Produkten har inga skadliga effekter pŒ miljš vid anvŠndning enligt
rekommendation.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Beskrivning/utvŠrdering av
persistens och nedbrytbarhet

LŠtt biologiskt nedbrytbart i vŠxter och jord.

12.3 BioackumuleringsfšrmŒga
UtvŠrdering av
bioackumuleringsfšrmŒga

Den hŠr produkten fšrvŠntas inte att bioackumuleras genom nŠringskedjor i
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miljšn.

12.4 Ršrlighet i jord
Ršrlighet

Fšrdelningskoefficient jord/vatten: < 1

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedšmningen
Resultat av PBT- och
vPvB-bedšmning

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

12.6 Andra skadliga effekter
Ytterligare ekologisk information

Ingen ytterligare relevant information tillgŠnglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
LŠmpliga metoder fšr
avfallshantering fšr produkten

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nŠr sŒ Šr mšjligt. Betydande
mŠngder av produktrester fŒr inte bortskaffas via avloppet utan de ska processas
i ett lŠmpligt avloppsreningsverk. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsfšretag
fšr kvittblivning av šverskottsprodukter och ej Œtervinningsbara produkter.
Bortskaffande av denna produkt, lšsningar och biprodukter skall alltid ske i
šverensstŠmmelse med kraven pŒ miljšskydd och lagstiftning fšr avfallshantering
samt eventuella lokala myndighetskrav.

LŠmpliga metoder fšr
avfallshantering fšr fšrpackningen

Fšrpackningsavfall skall Œterfinnas. FšrbrŠnning eller soptipp kommer i frŒga
endast om Œtervinning inte Šr mšjlig.
Produkt och fšrpackning skall oskadliggšras pŒ sŠkert sŠtt.
Fšrsiktighet skall iakttas vid hantering av tomma fšrpackningar som inte har
rengjorts eller spolats. Tomma fšrpackningar eller innerfšrpackningar kan ha kvar
vissa produktrester.
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,
drŠnering och avlopp.

EWC-kod

EWC-kod: 060105 Salpetersyra och salpetersyrlighet
Klassificerad som farligt avfall: Ja

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
ADR/RID/ADN

2031

IMDG

2031

ICAO/IATA

2031

14.2 Officiell transportbenŠmning
ADR/RID/ADN

SALPETERSYRA

IMDG

NITRIC ACID

ICAO/IATA

NITRIC ACID
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14.3 Faroklass fšr transport
ADR/RID/ADN

8

IMDG

8

ICAO/IATA

8

14.4 Fšrpackningsgrupp
ADR/RID/ADN

II

IMDG

II

ICAO/IATA

II

14.5 Miljšfaror
IMDG Vattenfšrorenande

No

14.6. SŠrskilda skyddsŒtgŠrder
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden
Produktnamn

Nitric acid (Less than 70%)

Fartygstyp krŠvs

2

Fšrorening kategori

Y

ADR/RID …vrig information
Tunnelrestriktionskod

E

BegrŠnsad mŠngd

LQ22

Faronr.

80

IMDG …vrig information
EmS

F-A, S-B

BegrŠnsad mŠngd

Quantity limitation: 1.00 L (Passagerarflyg)
Quantity limitation: 30.00 L (fraktflyg)

AVSNITT 15: GŠllande fšreskrifter
15.1 Fšreskrifter/lagstiftning om Šmnet eller blandningen nŠr det gŠller sŠkerhet,
hŠlsa och miljš
Nationella fšreskrifter

Arbetsmiljšverkets fšreskrifter och allmŠnna rŒd om kemiska arbetsmiljšrisker,
AFS 2011:19.

Referenser (lagar/fšrordningar)

Kemikalieinspektionens fšreskrifter om klassificering och mŠrkning av kemiska
produkter (KIFS 2005:7), med Šndringar.
Europaparlamentet och rŒdets fšrordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering
och fšrpackning av Šmnen och blandningar (CLP-fšrordningen).
Europaparlamentets och rŒdets fšrordning 453/2010/EC, Bilaga II:
SŠkerhetsdatablad.
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Avfallsfšrordning, SFS 2011:927.

15.2 KemikaliesŠkerhetsbedšmning
En KemikaliesŠkerhetsbedšmning
har utfšrts

Ja

AVSNITT 16: Annan information
Lista šver relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H290 Kan vara korrosivt fšr metaller.
H314 Orsakar allvarliga frŠtskador pŒ hud och šgon.
H331 Giftigt vid inandning.

Version
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