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SIKKERHETSDATABLAD

ANTIKLOR (NATRIUMTIOSULFAT PENTAHYDRAT)
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 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
Utgitt dato

11.07.2018

Revisjonsdato

11.01.2022

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

ANTIKLOR (NATRIUMTIOSULFAT PENTAHYDRAT)

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes
Kjemikaliets bruksområde

Laboratoriekjemikalier. Reduksjonsmiddel/deoksider. Vannbehandling.

Relevant identifiserte
bruksområder

SU2a Bergarbeid, (unntatt offshoreindustrien)
SU2b Offshoreindustrien
SU5 Produksjon av tekstiler, lær, pels
SU7 Trykking og reproduksjon av innspilte media
SU10 Formulering [blanding] forberedelser og / eller re-emballering
SU13 Produksjon av andre ikke-metalliske mineralske produkter, f.eks gips,
sement
SU19 Bygg-og anleggsarbeid
SU23 Resirkulering
SU6b Framstilling av tremasse, papir og papirprodukter
PC19 Mellomprodukt
PC23 Garving av lær, farge, sluttbehandling, impregnering og pleieprodukter
PC30 Fotokjemikalier
PC34 Tekstilfarger, sluttbehandlings- og impregneringsprodukter
PC37 Vannbehandlingskjemikalier
PC9b Fyllstoffer, sparkelmasse, mørtel, modellerleire

Bruk det frarådes mot

Ikke bland produktet med andre kjemikalier uten å ha konferert med produsenten.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør
Firmanavn

Halfdan L Solberg AS

Besøksadresse

Breiviken 5 B

Postadresse

Pb 3410, 5815 Ytre Sandviken

Postnr.

5042
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Poststed

BERGEN

Land

Norway

Telefon

55394400

Telefaks

55394401

E-post

post@hl-solberg.no

Hjemmeside

www.hl-solberg.no

Org. nr.

916 083 335
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1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon

Telefon: + 47 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen
Telefon: 113
Beskrivelse: Medisinsk nødtelefon
Telefon: 110
Beskrivelse: Brannvesenet
Telefon: 112
Beskrivelse: Politiet

Identifikasjon, kommentarer

Døgnåpne tjenester.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
CLP Klassifisering, kommentarer

Produktet er ikke klassifisert merkepliktig i henhold til EC NO 1272/2008 (CLP).

2.2. Merkingselementer
Annen merkeinformasjon (CLP)

Vurdert ikke merkepliktig etter gjeldende regelverk.

2.3. Andre farer
PBT / vPvB

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponent
Natriumtiosulfat
Pentahydrat

Identifikasjon
CAS-nr.: 10102-17-7
EC-nr.: 231-867-5
REACH reg. nr.:
01-2119531537-38-xxxx

Klassifisering

Innhold
100 %

Noter

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
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Generelt

Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.

Innånding

Flytt personen til frisk luft. Søk legehjelp ved ubehag.

Hudkontakt

Vanligvis irriterer produktet ikke huden.

Øyekontakt

Skyll øynene i flere minutter under rennende vann.

Svelging

Skyll munnen og drikk rikelig med vann. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Generelle symptomer og
virkninger

I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon

Under normale omstendigheter og formålsriktig bruk oppstår det ikke risiko eller
helseproblemer ved bruk av produktet. Ved tvil eller vedvarende symptomer - Søk
legehjelp.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer.

Farlige forbrenningsprodukter

Dannelse av giftige gasser er mulig under oppvarming eller ved brann. Ved brann
kan følgende frigjøres: Svoveldioksid (SO2).

5.3. Råd til brannmannskaper
Brannslokkingsmetoder

Vanlige tiltak for kjemiske branner.

Spesielt beskyttelsesutstyr for
brannmenn

Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk eget verneutstyr.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Verneutstyr

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

For innsatspersonell

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.
Se også avsnitt 5 ved brann.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Opprydding

Ta opp mekanisk.
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6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Ytterligere informasjon

Ingen farlige stoffer frigjøres.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering

Ingen spesielle håndteringsbestemmelser, men generelle regler for sikker
håndtering av kjemikalier skal følges. Bruk verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring

Oppbevares tørt.

Forhold som skal unngås

Lagres adskilt fra næringsmidler.

Betingelser for sikker oppbevaring
Krav til lagerrom og beholdere

Ingen spesielle krav.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Spesielle bruksområder

Laboratoriekjemikalier. Reduksjonsmiddel/deoksider. Vannbehandling.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
8.1. Kontrollparametrer
Kontrollparametere, kommentarer

Ingen data er tilgjengelig for selve produktet. Ingen grenseverdier er oppgitt i
Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og
kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske
faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

DNEL / PNEC
DNEL

Verdi: 110,5 mg/m³
Referanse: Innånding.
Kommentarer: Natriumtiosulfat Pentahydrat

8.2. Eksponeringskontroll
Varselsskilt

Forholdsregler for å hindre eksponering
Egnede tekniske tiltak

Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Følg de vanlige forholdsregler
ved håndtering av kjemikalier. Bruk verneutstyr som oppgitt under.
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Øye- / ansiktsvern
Øyevern, kommentarer

Ikke nødvendig.

Håndvern
Egnede hansker

Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en
gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Egnede materialer

Nitrilgummi. NBR. Gummi

Gjennomtrengningstid

Verdi: > 8 time(r)

Tykkelsen av hanskemateriale

Verdi: 0,5 mm

Håndvernsutstyr

Beskrivelse: Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge
standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer.
BEMERK:
Ved utvelgelse av hansker må det tas hensyn til arbeidets art, varighet for bruk,
alle relevante arbeidsstedsforhold som: Andre kjemikalier som brukes, fysiske
krav (beskyttelse mot snitt-/stikksår, fingerferdighet, varmebeskyttelse),
potensiell reaksjon på hanskematerialer så vel som instruksjoner/spesifikasjoner
fra hanskeleverandøren.

Håndbeskyttelse, kommentar

Forebyggende hudvern ved bruk av hudbeskyttende midler anbefales.

Hudvern
Hudbeskyttelse, kommentar

Ikke nødvendig.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern, kommentarer

Ikke nødvendig.

Passende miljømessig eksponeringskontroll
Eksponeringskontroll,
kommentarer

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

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform

Krystallinsk.

Farge

Fargeløs.

Lukt

Luktfri.

pH

Verdi: 6,5 - 9,5
Temperatur: 20 °C
Konsentrasjon: 100 g/l

Smeltepunkt /
smeltepunktintervall

Verdi: 48 °C

Kokepunkt / kokepunktintervall

Kommentarer: Ikke bestemt.

Antennelighet

Produktet er ikke brannfarlig.
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Nedre eksplosjonsgrense m/enhet

Kommentarer: Ikke bestemt.

Øvre eksplosjonsgrense m/enhet

Kommentarer: Ikke bestemt.

Relativ tetthet

Kommentarer: Ikke bestemt.

Bulktetthet

Verdi: 900 - 1100 kg/m³
Temperatur: 20 °C

Løslighet

Medium: Vann
Kommentarer: Løslig.

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Kommentarer: Ikke bestemt.

Selvantennelsestemperatur

Kommentarer: Ikke bestemt.

Eksplosive egenskaper

Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.
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9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Fysiske og kjemiske egenskaper

Nedbrytningstemperatur: > 100 °C

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper
Kommentarer

Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og
erstatter ikke produktinformasjon eller produktsifikasjon.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Ingen relevant informasjon tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Produktet er stabilt under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Kontakt med syrer frigjør giftige gasser.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Ingen relevant informasjon tilgjengelig.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås

Ingen relevant informasjon tilgjengelig.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Svoveldioksid (SO2)

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
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11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Øvrige helsefareopplysninger
Vurdering av akutt toksisitet,
klassifisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Vurdering hudetsende /
hudirriterende, klassifisering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Vurdering øyeskade / øyeirritasjon,
klassifisering

Basert på tilgjengelige data møter ikke produktet kriteriene for klassifisering.

Generell luftveis- eller
hudsensibilisering

Ingen sensibiliserende effekt kjent.

Generelt

Gjentatt og langvarig eksponering for løsemidler kan gi varig skade på
sentralnervesystemet og indre organer som lever og nyrer. Under normal bruk, er
ingen helsemessige effekter forventet.

Vurdering av arvestoffskadelig
virkning på kjønnsceller,
klassifisering

Basert på tilgjengelige data møter ikke produktet kriteriene for klassifisering.

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Basert på tilgjengelige data møter ikke produktet kriteriene for klassifisering.

Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet enkelteksponering, klassifisering

Basert på tilgjengelige data møter ikke produktet kriteriene for klassifisering.

Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet - repeterende
eksponering, klassifisering

Basert på tilgjengelige data møter ikke produktet kriteriene for klassifisering.

11.2 Andre opplysninger
Annen informasjon

Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet

Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette
utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha
en skadelig eller forstyrrende innvirkning på miljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulering, kommentarer

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Løselig i vann.
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.7. Andre skadelige effekter
Økologisk tilleggsinformasjon

I mangel av norske opplysninger: Vannfareklasse 1 (tysk regulering) (vurdering på
liste): svakt farlig for vann. Ikke la ufortynnet produkt eller store mengder av det
for å komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Etterfølgende informasjon refererer til leveransene ikke til brukte varer. Destruer i
samsvar med regelverk fra lokale myndigheter.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 060314 andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06
03 11 og 06 03 13

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
Farlig gods

Nei

14.1. FN-nummer
14.2. FN-forsendelsesnavn
Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.3. Transportfareklasse(r)
Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.4. Emballasjegruppe
Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.5. Miljøfarer
Kommentarer

Se avsnitt 12.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler

Se avsnitt 10/11

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
ADR/RID Annen informasjon
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Det foreligger ingen krav eller begrensninger for transport av produktet; hverken
på vei (ADR), tog(RID), sjø (IMDG) eller i luften (ICAO).

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen
Referanser (Lover/Forskrifter)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Sist endret 23.03.
2020.
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).
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 Forskrift om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP-forskriften). Sist endret 14.12.2020.
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Sist endret ved
forskrift 02.07. 2020.
Avfallsforskriften. Sist endret 01.01.2021.
Prioritetsliste/Godkjenningsliste.
ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.
ADR/RID 2021 – Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens
egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige
forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og
bestemmelser.

Ytterligere regulatorisk
informasjon

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer.
Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Ytterligere informasjon

Sikkerhetsdatabladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og
produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår
kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt.
Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette
sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender
eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare
brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner.
Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i
forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse.
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