
ÖRYGGISBLAÐIÐ
Samkvæmt 1907/2006 Annex II 2015/830 og 1272/2008
(Allar tilvísanir til reglugerða og tilskipana ESB eru styttar í talnagildi)
Dagsetning samantektar 2018-01-30
Dagsetning endurskoðunar 2016-01-01
Útgáfa 4.0

KAFLA 1. Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins
1.1. Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar

Viðskiptaheiti Owren's Buffer GHI150Owren's Buffer med polybren GHI152
1.2. Viðeigandi tilgreind notkun efnisins eða efnablöndunnar og notkun sem er ekki ráðlögð

Tilgreind notkun Efni til notkunar á rannsóknarstofu
1.3. Nánari upplýsingar um framleiðanda öryggisblaðsins

Fyrirtæki Medirox AB
Studsvik
61182 NYKÖPING
Svíþjóð

Sími +46(0)155 45 44 10
Tengiliður info@medirox.se

1.4. Neyðarsími
Bráðatilvik: Hringdu í 112, biddu um eitrunarupplýsingar.

KAFLA 2. Hættugreining
2.1 Flokkun á efni eða efnablöndu

Að loknu mati er þessi blanda ekki flokkuð sem hættuleg blanda samkvæmt 1272/2008.
2.2. Merkingar

Hættutákn Á ekki við
Viðvörunarorð Á ekki við
Hættusetning Á ekki við

2.3 Önnur hætta
Þessi vara inniheldur ekki efni sem eru flokkuð sem þrávirk lífmagnandi og eitruð efni (PBT) eða mjög þrávirk, mjög
lífmagnandi efni (vPvB)

KAFLA 3. Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni
3.2 Efnablöndur
Hafið í huga að taflan sýnir þekkta hættu af innihaldsefnunum í hreinu formi. Þessi hætta er skert eða hverfur þegar efnin hafa
verið blönduð eða þynnt út, samanber hluta 16d.

Efnisþáttur Flokkun Styrkur
NATRÍUM SÍTRATI
CAS-Nr: 6132-04-3
EB-nr: 200-675-3

0,32 %

BARBÍTUR NATRÍUM
CAS-Nr: 144-02-5
EB-nr: 205-613-9

Acute Tox 4oral; H302 0,1 %

NATRFUMASÍÐI
CAS-Nr: 26628-22-8
EB-nr: 247-852-1
Flokkunarnr.: 011-004-00-7

Acute Tox 2oral, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; M = 1; H300, EUH032,
H400, H410

0,05 %

Útskýringar á flokkun og merkingu innihaldsefna er að finna í hluta 16e. Staðlaðar skammstafanir eru prentaðar í
hefðbundinni leturgerð. Skáletraður texti er forskriftir og/eða viðbætur sem notaðar eru í útreikningum á hættu sem stafar af
blöndunni, samanber hluta 16b.

KAFLA 4. Ráðstafanir í skyndihjálp
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4.1 Lýsing á skyndihjálparúrræðum
Almennt

Hafa skal samband við lækni ef upp koma áhyggjur eða vegna einkenna.
Við innöndun

Ferskt loft og hvílið. Ef einkenni eru enn til staðar skal leita læknishjálpar.
Við snertingu við augu

Öryggisins vegna skal skola augu mð vatni. Leitið til læknis ef einkenni koma í ljós.
Við snertingu við húð

Venjulegur húðþvottur telst fullnægjandi. Leitið samt sem áður til læknis ef einkenni koma í ljós.
Fjarlægið mengaðan klæðnað.

Við inntöku
Skolið munninn fyrst vel með miklu vatni og SPÝTIÐ því út. Drekkið því næst minnst 1/2 lítra af vatni. Hafið samband
við lækni ef einkenni eru viðvarandi.

4.2. Mikilvægustu einkenni og áhrif, bæði bráð og síðbúin
Engar aðrar veigamiklar upplýsingar fyrirliggjandi.

4.3 Ábendingar um tafarlausa læknishjálp og sérstaka meðferð sem þörf er á
Einkennameðferð.

KAFLA 5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða
5.1 Slökkvimiðlar
Ráðlögð slökkviefni

Slökkt með efnum sem eru ætluð nærliggjandi eldi.
Óviðeigandi slökkviefni

Á meðal algengra slökkviefna eru engin sem henta beinlínis ekki.
5.2 Sérstök hætta sem stafar af efni eða efnablöndu

Varan er ekki eldfim.
Við eldsvoða getur losnað um heilsuspillandi efni eða efni sem eru á annan hátt hættuleg.
Varan oxast ekki.

5.3 Ráðleggingar fyrir slökkvilið
Notið öndunargrímu ef eldur verður laus.
Klæðist hlífðarfatnaði sem ver allan líkamann.

KAFLA 6. Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni
6.1 Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Ef leki kemst í verndað vatn skal hringja umsvifalaust í neyðarþjónustu í síma 112 (innan Evrópu.
Forðist innöndun á vörunni og útsetningu húðar og auga fyrir henni.
Haldið óviðkomandi fólki og fólki án hlífðarbúnaðar í öruggri fjarlægð.
Notið ráðlagðan öryggisbúnað, sjá lið 8.

6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins
Forðist losun í jarðveg, vatn eða loft.
Miðað við magnið í þessu tilviki er óhætt að losa vöruna í náttúrulegt umhverfi án þess að slíkt hafi alvarlegar afleiðingar
fyrir umhverfið. Hins vegar skal tilkynna neyðarþjónustu og Umhverfisstofnun um mikla losun.

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar
Meðhöndla skal mengaðar vörur sem úrgang af íðefnum og flokka sem hættulausar vörur.
Sjúgið upp vökvann með óvirku, áseygu efni eins og t.d. Vermiculit. Safnið efninu saman til förgunar á förgunarstað.
Skolið með miklu magni af vatni (50-100 rúmtakshlutum). Þurrkið síðan.

6.4. Tilvísun í aðra hluta
Sjá kafla 8 og 13 varðandi persónuhlífar og meðhöndlun úrgangs.

KAFLA 7. Meðhöndlun og geymsla
7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Meðhöndlið efnið eins og það sé mögulega heilsuspillandi.
Hvorki skal neyta matar, drykkjar né reykja á því svæði sem varan er meðhöndlaðar.
Meðhöndlið á svæðum sem eru búin nýjustu gerð loftræstibúnaðar.

7.2. Skilyrði fyrir öruggri geymslu, þar með talinn hvers kyns ósamrýmanleiki
Vöruna skal geyma á máta sem er hvorki hættulegur heilsu né umhverfi. Forðast skal útsetningu manna og dýra og ekki
skal losa vöruna í viðkvæmu umhverfi.
Geymið í vel loftræstu rými, ekki ofar en í augnhæð.
Geymið eingöngu í upprunalegum umbúðum.
Geymist á þurrum stað við 15–25 °C.
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7.3. Sérstök notkun
Sjá tilgreinda notkun í kafla 1.2.

KAFLA 8. Takmörkun váhrifa/persónuhlífar
8.1. Viðmiðunarmörk
8.1.1. Mengunarmörk skv. reglugerð 390/2009 ((MG) = meðalgildi fyrir 8 klst., (ÞG) = þakgildi)
NATRFUMASÍÐI

Ísland
Tímavegin viðmiðunarmörk váhrifa 0,1 mg/m³
Váhrifamörk í stuttan tíma 0,3 mg/m³

DNEL
Engin gögn tiltæk.

PNEC
Engin gögn tiltæk.

8.2. Takmörkun váhrifa
Með tilliti til lágmörkunar á hættu eru sérstakar ráðstafanir fyrir þessa vöru óþarfar, aðrar en þær að fylgja ESB-tilskipun
89/391 og vinnulöggjöf viðkomandi lands.

8.2.1 Tæknilegar aðgerðir
Viðhald og viðgerðir á persónuhlífum skal vera á verkáætlun við innra eftirlit. Skrá skal niður allar skoðanir og viðgerðir.
Meðhöndlið í vel loftræstu rými.

Vernd augna
Nota skal augnhlífar ef hætta er á beinni útsetningu eða skvettum.

Húðvörn
Hefðbundin vinnuföt úr bómull eða gerviefnum ættu að vera fullnægjandi. Þvo verður umsvifalaust fatnað sem er
mengaður af þessari vöru. Forðist snertingu við húð.
Hlífðarhanskar eru alla jafna ekki nauðsynlegir vegna eiginleika þessarar vöru, en kunna að vera nauðsynlegir vegna
annarra þátta, t.d. vélrænnar hættu, hitastigs eða örverufræðilegrar hættu.

Vernd öndunarfæra
Aðeins ætti að vera þörf fyrir hlífðaröndunarbúnað við erfiðar vinnuaðstæður. Leitið ráða hjá framleiðanda ef slíkt á við.
Mögulega þarf að nota ryksíu IIb (P2).

8.2.3. Takmörkun váhrifa á umhverfið
Til að draga úr váhrifum í umhverfinu sjá kafla 12.

KAFLA 9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grundvallareiginleika

a) Útlit Form: lausn. Litur: litlaust.
b) Lykt engin lykt eða óeðlileg lykt
c) Lyktseuil Ekki tilgreint
d) Sýrustig 5 - 8
e) Bræðslumark Ekki tilgreint
f) Upphafssuðumark og suðumarksbil Ekki tilgreint
g) Blossamark Ekki tilgreint
h) Uppgufunarhraði Ekki tilgreint
i) Eldfimi (fast efni, lofttegund) Á ekki við
j) Sprengifimi Ekki tilgreint
k) Gufuþrýstingur Ekki tilgreint
l) Eðlismassi gufu Ekki tilgreint
m) Eðlismassi Ekki tilgreint
n) Leysni Vatnsleysni Ótakmörkuð uppleysni
o) Deilistuðull fyrir n-oktanól og vatn Á ekki við
p) Sjálfsíkveikjumark Ekki tilgreint
q) Niðurbrothitastig Ekki tilgreint
r) Seigja Ekki tilgreint
s) Sprengifimi Á ekki við
t) Eldnærandi eiginleikar Á ekki við

9.2. Mikilvægar upplýsingar um heilbrigði, öryggi og umhverfi
Engin gögn liggja fyrir

Öryggisblað fyrir %!. Blaðsíða 3 af 6



KAFLA 10. Stöðugleiki og hvarfgirni
10.1. Hvarfgirni

Varan inniheldur engin efni sem geta valdið hættulegum verkunum við eðlilega notkun.
10.2 Stöðugleiki

Varan er stöðug, sé hún geymd við rétt geymsluskilyrði og meðhöndluð á réttan hátt.
10.3. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg efnahvörf við eðlilega notkun eru ekki þekkt.
10.4 Aðstæður sem skal forðast

Forðist frost.
10.5 Efni sem ber að varast

Varist snertingu við oxara.
10.6 Hættuleg niðurbrotsefni

Ekkert við eðlilegar aðstæður.

KAFLA 11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar
11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðilegum áhrifum

Ekki tilgreint.
Bráð eiturhrif

Varan er ekki flokkuð sem vara með bráð eiturhrif, en hún inniheldur lítið magn af hættulegum efnum.
NATRÍUM SÍTRATI

LD50 rotta 24h: 5400 mg/kg Um munn
BARBÍTUR NATRÍUM

LD50 Mús 24h: 800 mg/kg Um munn
LD50 rotta 24h: 600 mg/kg Um munn

NATRFUMASÍÐI
LD50 kanína 24h: 50 mg/kg Á húð
LC50 rotta 4h: 0.037 mg/L Innöndun
LD50 rotta 24h: 27 mg/kg Um munn

Snerting við húð
Efnablandan er dæmd í heild sinni og flokkuð sem hvorki tærandi né húðertandi. Mild erting getur átt sér stað vegna
langvarandi eða endurtekinna váhrifa.

Snerting við augu
Efnablandan er dæmd í heild sinni og flokkuð sem hvorki tærandi né augnertandi. Mild erting getur átt sér stað vegna
langvarandi eða endurtekinna váhrifa.

Öndunarfæri eða húð augu
Varan er ekki flokkuð sem næmandi.

Kím klefi erfðagöllum
Engin stökkbreytandi áhrif hafa verið skráð fyrir efni í þessari efnablöndu.

Krabbameinsvaldandi áhrif
Ekki hefur verið tilkynnt um krabbameinsvaldandi áhrif vegna efna í þessari vöru.

Eituráhrif á æxlun
Ekki hefur verið tilkynnt um skaðleg áhrif á æxlun vegna efna í þessari blöndu.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti
Engar þekktar hættur fyrir einstaka varnarleysi.

11.1.2.1i Langtímaáhrif
Engar þekktar hættur vegna endurtekinna váhrifa.

Ásvelgingarhætta
Varan er ekki flokkuð sem eitruð vegna ásvelgingar.

KAFLA 12. Vistfræðilegar upplýsingar
12.1. Visteiturhrif

Komið í veg fyrir losun í jarðveg, vatn eða niðurföll.
Varan inniheldur efni sem er skaðlegt umhverfinu en með tilliti til notkunar vörunnar ættu áhrif þess á vatnsumhverfið að
vera mjög lítil.

NATRÍUM SÍTRATI
LC50 Halafló (Daphnia magna) 48h: 5600 - 10000 mg/L

12.2. Þrávirkni og niðurbrot
Varan brotnar niður í náttúrunni.

12.3. Uppsöfnun í lífverum
Þessi vara og innihaldsefni hennar safnast ekki upp í náttúrunni.
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12.4. Hreyfanleiki
Engar upplýsingar liggja fyrir um hreyfanleika í náttúrunni og engin ástæða er til að ætla að varan sé skaðleg umhverfinu
af þeim sökum.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT-eiginleikum
Þessi vara inniheldur ekki efni sem eru flokkuð sem þrávirk lífmagnandi og eitruð efni (PBT) eða mjög þrávirk, mjög
lífmagnandi efni (vPvB).

12.6. Önnur skaðleg áhrif
Þessi vara brotnar fljótt niður en mikil losun á stuttum tíma getur verið skaðleg fyrir nánasta umhverfi.

KAFLA 13. Atriði varðandi förgun
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs
Meðhöndlun úrgangs vörunnar

Forðist að losa óþynntri vöru í fráveitukerfi.
Þessi vara er yfirleitt ekki endurunnin.
Varan er ekki flokkuð sem hættulegur úrgangur.
Fylgið einnig reglum sem gilda á staðnum þegar úrgangur er meðhöndlaður.

Flokkun samkvæmt 2006/12
Ráðlagt númer í Evrópskri skrá yfir úrgang (LOW-code): 16 05 09 aflögð efni önnur en tilgreind eru í 16 05 06, 16 05

07 eða 16 05 08

KAFLA 14. Upplýsingar varðandi flutning
Þar sem annað er ekki tekið fram eiga upplýsingarnar við um allar reglur að fyrirmynd Sameinuðu þjóðanna, þ.e. ADR
(vegir), RID (járnbrautir), ADN (skipgengar vatnaleiðir), IMDG (haf) og ICAO (IATA) (flug).

14.1 SÞ-númer
Ekki flokkað sem hættulegar vörur

14.2. Nafn efnis
Á ekki við

14.3 Varúðarmerki
Á ekki við

14.4 Pökkunarflokkur
Á ekki við

14.5 Mengunarhættu
Á ekki við

14.6 Sérstakar varúðarreglur
Á ekki við

14.7. Flutningur í lausri vigt samkvæmt viðauka II í MARPOL 73/78 og IBC-kóðanum
Á ekki við

14.8 Aðrar upplýsingar um flutning
Á ekki við

KAFLA 15. Upplýsingar varðandi regluverk
15.1 Reglugerðir/löggjöf um öryggi, heilsu og umhverfi sem varða efnið eða efnablönduna sérstaklega

Ekki tilgreint.
15.2. Efnaöryggismat

Framkvæmd á mati og gerð efnaöryggisskýrslu samkvæmt 1907/2006 Viðauki I hefur ekki farið fram.

KAFLA 16. Aðrar upplýsingar
16a. Upplýsingar um hvar breytingar hafa verið gerðar frá eldri útgáfu öryggisblaðsins
Endurskoðanir á þessu skjali
Eldri útgáfur
2016-01-01 Breytingar í hluta/hlutum 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.
16b. Útskýringar á skammstöfunum og upphafsstafaorðum sem notuð eru í öryggisblaðinu
Allur texti fyrir hættuflokk og flokkskóða sem fjallað var um í hluta 3
Acute Tox 4oral Bráð eituráhrif (flokkur 4 inntaka)
Acute Tox 2oral Bráð eiturhrif (um munn), Undirflokkar 2
Aquatic Acute 1 Hættulegt fyrir vatnsumhverfi bráð eiturhrif, Undirflokkur 1, M = 1
Aquatic Chronic 1; M = 1 Hættulegt fyrir vatnsumhverfi langvinn eiturhrif, Undirflokkur 1, M = 1

Skýringar á skammstöfunum í 14. efnisgrein
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ADR Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum
RID Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum
IMDG Alþjóðareglur um flutning hættulegra vara á sjó
ICAO Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada)
IATA Alþjóðasamband flugfélaga
16c. Tilvísanir og uppruni gagna
Uppruni gagna
Aðalgögn fyrir útreikning á hættu voru tekin úr opinbera evrópska flokkunarlistanum, 1272/2008 Viðauki I , eins og hann var
uppfærður í 2018-01-30.
Í öðru lagi, þar sem slík gögn vantaði, var notast við fylgiskjölin sem opinbera flokkunin var byggð á, t.d. IUCLID
(International Uniform Chemical Information Database). Í þriðja lagi voru notaðar upplýsingar frá virtum alþjóðlegum
efnaframleiðendum, og í fjórða lagi aðrar fáanlegar upplýsingar, t.d. öryggisblöð frá öðrum framleiðendum eða upplýsingar
frá stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, og sem sérfræðingur hefur lagt áreiðanleikamat á. Ef áreiðanlegar
upplýsingar fundust ekki þrátt fyrir það var hættan metin af sérfræðingum samkvæmt þekktum eiginleikum svipaðra efna, og í
samræmi við aðferðir í 1907/2006 og 1272/2008.
Allur texti fyrir reglugerðir sem fjallað er um í þessu öryggisblaði
1907/2006 REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um

skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun
Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE
og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB

2015/830 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDARSTJÓRNARINNAR (EU) 2015/830 frá 28. maí 2015 um breytingu á
reglugerð (EC) nr. 1907/2006 Evrópuþingsins og ráðsins um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir
að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH))

1272/2008 Reglugerðar (EB) nr. 1272/2008 um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna frá 16. desember 2008
(CLP)

89/391 Tilskipun (EB) nr. 89/391/EB
2006/12 Tilskipun (EB) nr. 2006/12/EB
1907/2006 REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um

skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), um stofnun
Efnastofnunar Evrópu, um breytingu á tilskipun 1999/45/EB og um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 793/93 og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/94, sem og tilskipun ráðsins 76/769/EBE
og tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar 91/155/EBE, 93/67/EBE, 93/105/EB og 2000/21/EB

16d. Aðferðir við mat á upplýsingum sem vísað er í í 1272/2008 gr. 9 og sem notaðar voru við flokkun
Mat á hættu þessarar blöndu var reiknað út af sérfræðingum út frá vægi rökstuddra vísbendinga í samræmi við 1272/2008
Viðauki I , þar sem tekið var tillit til allra fyrirliggjandi upplýsinga sem kunnu að hafa áhrif á mat á hættu blöndunnar, og í
samræmi við 1907/2006 Viðauki XI .
16e. Listi yfir viðeigandi hættusetningar og varnaðarsetningar
Farið er yfir hættusetningar vásetninga í hluta 3 samkvæmt GHS/CLP
H302 Hættulegt við inntöku
H300 Banvænt við inntöku
EUH032 Myndar mjög eitraða lofttegund í snertingu við sýru
H400 Mjög eitrað lífi í vatni
H410 Mjög eitrað lífi í vatni með langvinnum áhrifum
16f. Upplýsingar um viðeigandi þjálfun fyrir starfsmenn til að tryggja öryggi heilsu þeirra og umhverfis
Viðvörun vegna misnotkunar
Ekki er búist við því að þessi vara valdi alvarlegum skaða á mönnum eða umhverfi. Hins vegar getur framleiðandi,
dreifingaraðili eða birgir ekki borið ábyrgð á óeðlilegri eða glæpsamlegri notkun vörunnar.
Aðrar viðeigandi upplýsingar

Upplýsingar um þetta skjal
Þetta öryggisblað efnis hefur verið undirbúið og prófað af KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
SE-582 20 Linköping, Sweden, www.kemrisk.se
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