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Shiffs Reagens 

Säkerhetsdatablad SDB i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), Bilaga II: 

Säkerhetsdatablad. 

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN  

Utgivningsdatum 2016-02-04 

Revisionsdatum 2016-04-29 

Versionsnummer V1.01 

1.1 Produktbeteckning   

Produktnamn  Shiffs Reagens 

Artikelnummer 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 

avråds ifrån  

Användningsområde Laboratoriekemikalie 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad                    

Företagsnamn   Solveco AB  

Postadress          Tallbacksgatan 10   

Postnummer  S-195 72 

Postort  Rosersberg 

Land  Sverige 

Telefon  08-73 27 275 

Fax  08-73 27 276 

E-post  info@solveco.se 

Webadress  http://www.solveco.se 

Kontaktperson           Peter Lundgren      

 

                       

SÄKERHETSDATABLAD 

mailto:info@solveco.se
http://www.solveco.se/
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1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

Nödtelefon  SOS Alarm  112  

  Giftinformationscentralen 08-33 12 31 

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 

2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt CLP (EG) 1272/2008 Kan orsaka cancer (Kategori 1B) 

Klassificering enligt CLP anmärkning Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av H- (Faro-) angivelserna 

2.2  Märkningsuppgifter 

Märkningsuppgifter enligt CLP (EG) 1272/2008 

FAROPIKTOGRAM (CLP) 

 

Sammansättning på etiketten 

Signalord  FARA 

Faroangivelser 

H350 Kan orsaka cancer 

Skyddsangivelser 

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning 

P281 Använd föreskriven personlig skyddsutrustning 

P405 Förvaras inlåst 

2.3  Andra faror 

Beskrivning av risk Ej relevant 

Andra faror  Ej relevant 

PBT / vPvB  Ej relevant 

 

 

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNINGSINFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
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3.1  Ämnen / Blandningens beståndsdelar 

Observera att tabellen visar kända faror för ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller 

elimineras när de blandas eller späds ut. 

Ämne  CAS- EG-Nr  Klassificering                          Koncentration 

NATRIUMDISULFIT CAS nr 7681-57-4  Acute Tox 4oral, Eye Dam 1 < 1%

  EG nr 231-673-0 Acid Tox 2  

  Index nr 016-063-00-2 H302, H318, EUH031  

SALTSYRA  CAS nr 7647-01-0  Met Corr 1, Skin Corr 1B, < 1%

  EG nr 231-595-7 STOT SE 3resp  

  Index nr 017-002-01-X H290, H314, H335 

FUKSIN BASISKT CAS nr 632-99-5 Carc 1B; H350  < 1%

  EG nr 211-189-6 

VATTEN  CAS nr 7732-18-5   80-100%

  EG nr 231-791-2 

Summa av alla max-koncentrationer 100% 

Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16 

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmänt 

Ingen speciell åtgärd anses behövas. Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare. 

Inandning 

Ingen speciell åtgärd anses behövas. Om symptom ändå uppkommer, kontakta läkare. 

Hudkontakt 

Tag av förorenade kläder. Normal tvättning av huden anses som tillräckligt; Om symptom ändå uppkommer, 

kontakta läkare.  

Ögonkontakt 

Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon. Transportera omedelbart den skadade till 

sjukhus. 

Förtäring 

Skölj näsa, mun och svalg med vatten. 
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4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Information till hälsovårdspersonal  

Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas för denna produkt. 

Akuta symptom och effekter 

Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas för denna produkt. 

Fördröjda symptom och effekter 

Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas för denna produkt. 

4.3  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Andra upplysningar 

Ej relevant 

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1  Släckmedel 

Lämpliga släckmedel 

Alla vanliga släckmedel kan användas. 

Olämpliga brandsläckningsmedel 

Bland vanliga släckmedel finns inga som är direkt olämpliga. 

5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, 

vid ofullständig förbränning, aldehyder och andra giftiga, hälsofarliga, irriterande eller miljöfarliga 

ämnen. Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas. Observera att släckvattnet 

kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen. 

5.3  Råd till brandbekämpningspersonal 

Personlig skyddsutrustning 

Vid brand använd friskluftsmask 

Brandsläckningsmetoder 

Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon. Undvik utsläpp till mark, vatten eller luft. Vid 

utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112. 
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6.2  Miljöskyddsåtgärder 

Undvik utsläpp till mark, vatten eller luft. 

6.3  Metoder och material för inneslutning och sanering 

Spola rent med stor mängd med vatten; Torka därefter upp. Förorenad produkt lämnas som 

kemikalieavfall och deklareras som icke farligt gods. 

6.4  Hänvisning till andra avsnitt 

Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 

7.1  Försiktighetsmått för säker hantering 

Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Arbete med farliga kemikalier bör 

utföras i dragskåp eller i övrigt i lämpliga väl ventilerade utrymmen. Produkten skall förvaras så att 

hälso- och miljörisker förebyggs. Undvik kontakt med människor och djur och släpp inte ut produkten 

i känslig miljö. Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras. Arbeta så att spill förebyggs. 

Om spill ändå skulle uppstå, åtgärda det omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta 

säkerhetsdatablad. 

7.2  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagras ej över normal rumstemperatur. Hanteras i lokal med god ventilation. Utrymningsplan ska 

finnas och utrymningsvägarna får ej vara blockerade. Nöddusch och ögonspolning skall finnas på 

arbetsplatsen. Förvaras endast i originalförpackningen. 

7.3  Specifik slutanvändning 

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

8.1  Kontrollparametrar, Hygieniska gränsvärden 

Ämne  Identifiering  Värde  År      

Samtliga ingående beståndsdelar (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden.                              

8.2  Begränsning av exponering 

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen. För förebyggande av risker i arbetet enligt EU-direktiv 89/391 , 

98/24 och 2004/37 samt nationell arbetsmiljölagstiftning måste hänsyn tas till både de allmänna hälsofarorna 

och att denna produkt innehåller cancerframkallande och/eller mutagent ämne, se Avsnitt 2, 3 och 11. 

8.2.1  Andningsskydd 

Andningsskydd 
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8.2.2  Handskydd 

Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för 

alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad. Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art. 

8.2.3  Ögon-/ ansiktsskydd 

Använd aldrig kontaktlinser vid arbete med detta ämne. Använd skyddsglasögon eller visir. 

8.2.4  Hudskydd 

Hudskydd (av annat än händerna) 

8.2.5  Hygien / Miljö 

För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12.  

8.2.6  Andra upplysningar 

Andra upplysningar 

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysisk form  Vätskeblandning 

Färg  Färglös 

Lukt  Stickande 

Luktgräns  Ej tillämpligt 

pH-värde  <0,8 

Kokpunkt/kokpunktsintervall Ej tillämpligt 

Flampunkt  Ej tillämpligt 

Avdunstningshastighet Ej tillämpligt 

Explosionsgräns  Ej tillämpligt 

Ångtryck  Ej tillämpligt 

Relativ densitet  Ej tillämpligt 

Löslighet i vatten Ej tillämpligt 

Självantändningstemperatur Ej tillämpligt 

9.2  Annan information, andra fysiska och kemiska egenskaper 

Kommentar  Inga uppgifter tillgängliga 
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AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1  Reaktivitet 

Ej angivet  

10.2  Kemisk stabilitet 

Ej angivet  

10.3  Risken för farliga reaktioner 

Ej angivet 

10.4  Förhållanden som ska undvikas 

Ej angivet 

10.5  Oförenliga material 

Ej angivet 

10.6  Farliga sönderdelningsprodukter 

Ej angivet 

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Observera att produkten är hälsoskadlig 

11.1.1  Toxokologisk information 

Hälsoskadlighet 

Produkten är hälsoskadlig. 

Toxicitet vid upprepad dosering 

Ämnet är skadligt vid långvarig exponering. 

Sensibilisering 

Eksem (atopiskt eller okänd typ) kan förekomma. 

Synergism och antagonism 

Förstärker allergirisken hos andra ämnen. 

Relevanta toxikologiska egenskaper 

NATRIUMDISULFIT 

LD50 råtta (Oralt) 24h = 1540 mg/kg oral 
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AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 

12.1  Toxicitet – blandning 

SALTSYRA 

LC50 Hinnkräfta (Daphnia magna) 48h > 56 mg/L 

LC50 Moskitfisk (Gambusia affinis) 96h = 232 mg/L 

Produkten är eller innehåller ämne som klassats som hälsoskadligt. Skadlig inverkan på djur, växter 

och mikroorganismer i närmiljön kan inte uteslutas. 

12.2  Persistens och nedbrytbarhet 

Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten är 

svårnedbrytbar. 

12.3  Bioackumuleringsförmåga 

Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta. 

12.4  Rörligheten i jord 

Uppgift om rörlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten är miljöskadlig av 

denna anledning. 

12.5  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ingen kemikaliesäkerhetsrapport har utförts. 

12.6  Andra skadliga effekter 

Ej angivet 

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder 

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Produkten är giftig eller hälsoskadlig och 

avfallet ska därför, om det ej behandlats så att denna risk elimineras, betraktas 

som farligt avfall. Beakta även lokala regler för avfallshantering. 

Farligt avfall, förpackning   LoW-kod: 15 01 - Förpackningar (även 

kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat), där ej annat anges. 

Produkten är klassificerad som farligt avfall  Ja 

Förpackningen är klassificerad som farligt avfall  Ja 

Andra upplysningar   Ej angivet 

 



SÄKERHETSDATABLAD SOLVECO – SCHIFFS REAGENS 

SOLVECO, Tallbacksgatan 10, S-195 72 Rosersberg, Sverige +46 (0)8 712 75 30               Sida 9 av (12) 

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 

14.1  UN-nummer 

ADR/RID   Ej klassat som farligt gods 

IMDG  Ej klassat som farligt gods 

ICAO/IATA  Ej klassat som farligt gods 

14.2  Officiell transportbenämning 

ADR/RID   Ej tillämpligt 

IMDG  Ej tillämpligt 

ICAO/IATA  Ej tillämpligt 

14.3  Faroklass för transport 

ADR/RID   Ej tillämpligt 

IMDG  Ej tillämpligt 

ICAO/IATA  Ej tillämpligt 

14.4  Förpackningsgrupp 

ADR/RID   Ej tillämpligt 

IMDG  Ej tillämpligt 

ICAO/IATA  Ej tillämpligt 

14.5  Miljöfaror 

IMDG Marine Pollutant Ej tillämpligt 

14.6  Särskilda försiktighetsåtgärder 

ADR, annan relevant information Ej tillämpligt 

RID Annan relevant information  Ej tillämpligt 

IMDG, annan relevant information Ej tillämpligt 

EmS   Ej tillämpligt 

ICAO/IATA, ytterligare information Ej tillämpligt 

14.7  Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Annan relevant information  Ej tillämpligt 
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AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1  Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Referenser (lagar/förordningar)   

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 

453/2010 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier (REACH) 

1272/2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 

AFS 2015:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden  

89/391 RÅDETS DIREKTIV (89/391/EEG) av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av 

arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet 

98/24 RÅDETS DIREKTIV 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker 

som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 

89/391/EEG) 

1907/2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 

om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk 

kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 

kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 

91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG Bilaga I   

15.2  Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej utförts. 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 

16.1 Omarbetningar av säkerhetsdatabladet 

Version V 1.01 

16.2  Förklaring till förkortningar i säkerhetsdatabldet 

No phys haz   Ej åsatt fysikalisk fara 

Acute Tox 4oral  Akut toxicitet (Kategori 4 oral) 

Eye Dam 1   Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1) 

Acid Tox 2   Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra (R31 i DSD) 

No environmental hazard Ej klassat som miljöfarligt 

Met Corr 1  Kan vara korrosivt för metaller (Kategori 1) 
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Skin Corr 1B   Frätande (Kategori 1B) 

STOT SE 3resp  Specifik organtoxicitet - enstaka exponering; Kan orsaka irritation i 

luftvägarna (Kategori 3 resp) 

Carc 1B   Kan orsaka cancer (Kategori 1B) 

Utförlig definition av farorna nämnda i Avsnitt 2 

Carc 1B 

Förmodat cancerframkallande för människor, i huvudsak baserat på djurdata. Klassificering i kategori 

1B baseras på styrkan i beläggen tillsammans med övriga överväganden. Sådana belägg kan komma 

från - studier på människa som fastställer ett orsakssamband mellan exponering för ämnet och 

utveckling av cancer (känt cancerframkallande för människor), eller - djurförsök som ger tillräckliga 

belägg för att påvisa att ämnet är cancerframkallande på djur (förmodat cancerframkallande för 

människor). Dessutom kan det från fall till fall och efter en vetenskaplig bedömning bli nödvändigt 

med en klassificering som förmodat cancerframkallande för människor utifrån humanstudier som ger 

begränsade belägg för cancerogenitet hos människor tillsammans med begränsade belägg för 

cancerogenitet från djurförsök. 

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) 

H302 Skadligt vid förtäring 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador 

EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra 

H290 Kan vara korrosivt för metaller 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna 

H350 Kan orsaka cancer 

16.3  Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatabladet 

Ytterligare information 

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserade på vår nuvaranade kunskap och är avsedd att beskriva 

produkten från säkerhetssynpunkt. Säkerhetsdatabladet är inte att betrakta som en kemisk specifikation. Det 

är således kundens ansvar att kontrollera att produkten är avsedd för kundens specifika ändamål. 

Rekommenderade eller obligatoriska krav på utbildning 

Denna produkt får endast användas yrkesmässigt. 
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Varning för felaktig användning 

Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig användning. Tillverkaren, distributören eller 

leverantören ansvarar ej för skador till följd av annan användning än den för vilken produkten är 

avsedd. 

Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Solvecos säkerhetsdatablad samt leverantörs 

    säkerhetsdatablad     

Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Uppdaterad enligt ny lagstiftning 

 


