Sikkerhedsdatablad
Ifølge 1907/2006/EF, artikel 31

København
d.01.10.2011
1. Identifikation af materialet og af virksomhed/leverandør.
Handelsnavn
: Dansk Vejsalt
Anvendelse
: Optøning af is og sne.
Leverandør
: DANSK VEJSALT A/S
Skudehavnsvej 1
2100 København Ø
Tel: +45 70 222 556
mail: info@dansk vejsalt.dk
WWW.DANSK VEJSALT.DK
2. Sammensætning.
Natriunchlorid
Potassium ferricyabide

: Ca. 98%
: min. 100 ppm - max. 150 ppm.

3. Fareidentifikation.
Det anses ikk at medføre fare for sundhed samt sikkerhed med normal og
fornuftig omgang af produktet.
4. Førstehjælpsforanstaltninger.
Indåndning
Indtagelse
Øjenkontakt
Hudkontakt

: Sørg for frisk luft
: Saltet er ikke beregnet til levendsmiddelbrug. Drik
rigeligt med væske og kontakt læge.
: Skyl grundigt med vand i ca. 5 min. Søg læge ved
vedvarende irritation.
: Skyl med vand og brug fugtighedscreme ved tørhed.

5. Brandbekæmpelse.
Produktet er ej brandfarligt. Der kan forekomme skadelige gasser ved brand.
6. Forholdsregler ved udslip.
Produktet fejes sammen og samles op for genbrug.
Sørg for udluftning.
Efterskyl evt. med vand.
7. Håndtering og opbevaring.
Saltet opbevares tørt.

8. Personlige værnemidler.
Åndedrætsværn
Håndbeskyttelse
Øjenbeskyttelse
Kropsbeskyttelse

:
:
:
:

Ikke påkrævet ved god ventilation.
Brug om nødvendigt beskyttelseshandsker.
Brug beskyttelsesbriller ved store støvgener.
Brug egnet beskyttelsestøj.
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9. Fysisk-kemiske egenskaber.
Form
Farve
Lugt
Antændelighed
Eksplosionsfare
Massefylde
10. Stabilitet og reaktivitet.
Stabilitet
Farlige reaktioner

11. Toksikologiske oplysninger.
Hygienisk grænseværdi
Senesibilisering
Kronisk toksicitet
Huden
Øjet
Indtagelse
Indåndning

:
:
:
:
:
:

Granulat
Hvid med blå, gule, grå og pink nuancer.
Lugtfrit.
Produktet er ikke antændeligt.
Produktet er ikke ekplosivt.
ca. 1200 kg./m3

: Produktet er kemisk stabilt.
: Undgå kontakt med stærke syre som kan frigive
gasser.
Korrosiv mod metaller.

: Oral/LD50/rotte 3000 mg./kg.
: Produktet er ikke testet allergifremkaldende.
: Indeholder ikke stoffer som forbindes med kroniske
effekter.
: Langvarig kontakt kan føre til udtørring
: Kan fremkalde svie og irritation.
: Ubehag
: Irritation på luftveje.

12. Miljøoplysninger.
Større mængder skal ej udledes i vandløb, kloaksystemet så det udledes i
grundvandet.
13. Bortskaffelse.
Evt. spild fejes op og kan genbruges og der efterskylles med vand.
Emballage bortskaffes i henhold til lokale direktiver.
14. Transportoplysninger.
Produktet er ikke at betegne som farligt gods.
15. Oplysninger om regulering.
Stoffet er ikke mærkningspligtigt.
Brugsanvisning skal være bekendt for brugeren.
16. Andre oplysninger.
Ovennævnte oplysninger er til orientering for kunden/brugeren og baseret på
aktuel viden. Der garanteres ikke for at oplysningerne er fuldstændige.

