
SAFETY DATA SHEET
Lóðvatn

NE100

          1. Nafn vöru og framleiðanda / söluaðila á Íslandi.
Vöruheiti: Lóðvatn

Vörunúmer: NE100
Framleiðandi: Boliden Bergsöe AB

S-261
22 Landskrona
Svíþjóð

Sími: +45 43268300
Fax: +45 43268301

Neyðarsími: +45 43268300
Tölvupóstur: metal.glostrup@boliden.com

Söluaðili: Fossberg ehf
Dugguvogi 4
104 Reykjavík
Sími: 57 57 600

          2. Varúðarupplýsingar
Aðalhættur: Varan flokkast sem ætandi og hættuleg umhverfinu.  Getur myndast hætta við innöndun

reyks sem myndast við hitun. Í snertingu við t.d. Járn, zink og ál myndast vetni.
Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

          3. Innihaldslýsingar

Varasöm efni Heiti: % hlutfall Einecs CAS-nr. Merkingar
Zinkklóríð 30-40 231-592-0 7646-85-7 Xn; H22  C; H34  N; H50/53
Mjólkursýra 25-30 200-018-0 50-21-5 C; H34
Ammóníumklóríð 1-5 235-186-4 12125-02-9 Xn; H22  Xi; H36
Vatn rest

Texta hættusetninga má sjá í lið 16.

          4. Skyndihjálp (meðhöndlun)
Við innöndun: (ef varan hefur hitnað) Ef vanlíðunar verður vart skal færa sig í ferskara loft.

Snerting við húð: Fjarlægið smituð föt. Þvoið með vatni og sápu.
Snerting við augu: Þvoið vandlega með rennandi vatni. Leitið læknis.

Við inntöku: Drekkið vatn eð amjólk. Framkallið EKKI uppköst. Leitið læknis ef mikið hefur verið  innbyrt.
Upplýsingar til læknis: Verið meðvituð um mögulegar efri nýrnaskemmdir eftir inntöku. 
Mótefnameðferð kann að vera viðeigandi.

          5. Bruni / Aðferðir við að slökkva eld
Varúðarráðstafanir við eld: Vara er ekki eldfim.

Sérstök hætta: Reykur frá eldi getur verið eitraður.

Slökkviefni: Koltvísýringur, slökkvifroða, duft eða vatn.

Hlífðarbúnaður: Notið öndunargrímu með P3 ryksíu og B loftsíu.



          6. Efnaleki
Varúðarreglur einstaklings: Notið viðeigandi hlífðarhanska. Sjá kafla 8 varðandi hlífðarfatnað.
Varúðarreglur umhverfis: Látið efnið ekki komast í niðurfall eða árfarveg.
Hreinsunaraðgerðir: Þurrkið upp með rakadrægum efnum. Skolið með vatni.

Frekari meðhöndlun - sjá lið 13

          7. Meðhöndlun og geymsla
Meðhöndlun: Varist snertingu við augu, húð og fatnað.

Geymsla: Geymist á þurrum og svölum stað í upprunalegum og vel lokuðum umbúðum.
Geymist þar sem börn ná ekki til.

          8. Eftirlit með mengun / persónulegur hlífðarbúnaður
Varasamt innihald: ● Zinkklóríð

0,5mg/m3

● Ammóníumklóríðgufur
10mg/m3

● Saltsýra
5ppm  7mg/m3

Við notkun: Tryggið næga loftræstingu við vinnu til að ræsta reyk af lóðvatninu burt.
Innöndunarvarnir: Innöndunarvarnir að öllu jafnan ekki nauðsynlegar.

Handvarnir: Notið hlífðarhanska sem veita vörn gegn heitum málmi og slettum frá lóðningu.
Augnvarnir: Notið viðeigandi öryggisgleraugu.

Almennt: Gætið vel að hreinlæti, særstaklega áður en sest er að snæðing.

          9. Eðlis og efnafræðilegir eiginleikar
Ástand: Vökvi

Litur: Örlítið gulleitur blær.
Lykt: Lyktarlaust.

Eldnærandi: Ekki eldnærandi
Leysni í vatni: Uppleysanlegt

Eðlisþyngd: 1,5 - 1,8 g/m3

          10. Stöðuleiki og hvarfagirni
Stöðugleiki: Stöðugt við stofuhita.

Aðstæður sem skal forðast: Beint sólarljós og Hiti. Við upphitun geta myndast eitraðar lofttegundir.
Niðurbrotsefni: Í snertingu við t.d. Járn, zink, og ál myndast vetni.

          11. Eiturfræðilegar upplýsingar
Innöndun: Reykur frá lóðningarvinnu getur valdið sviða í öndunarfærum og framkallað hósta.

Einkenni geta í einstaka tilfellum sýnt sig eftir nokkra daga. Innöndun til lengri tíma getur
haft ætandi áhrif, valdið nýrnaskaða og lungnabjúg.

Húð: Ætandi í snertingu við húð, veldur ertingu og roða. Zinkklóríð getur  smogið gegnum húð.
Augu: Getur valdið ætandi sárum með hlttu á varanlegum augnskaða.

Inntaka: Getur vladið opnum sárum í munni og hálsi, ásamt uppköstum, niðurgangi og magaverkjum.
Getur valdið almennri vanlíðan. Hætta á nýrnaskaða.

          12. Umhverfisþættir
Umhverfisáhrif: Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

Hegðun í umhverfi: Zinkklóríð er mjög eitrað vatanlífverum, jafnvel í litlu magni og stuttan tíma getur það
valdið dauða eða eitrun hjá ýmsum fiskum og vatnalífverum
Efnið safnast upp í vatni. Getur valdið sáramyndun hjá spendýrum. Eituráhrif eru háð 
m.a. Ph-gildi vatnsins og hörku.
Mjólkursýra: Getur valdið sáramyndun hjá spendýrum. Safnast ekki upp í vatni.
Ammóníumklóríð: Eyðist í lofthreinsibúnaði, aðallega vegna niðurbrots.



          13. Förgun
Umbúðum  og efni skal fargað á viðeigandi hátt á næstu móttökustöð fyrir spillefni.

          14. Flutningur
Flutningur úr landi ADR / RID:

UN nr: 1840 - Zinkklóríð Class: 8
Pökkunarflokkur: III

Merking: 80
Flutningur á sjó IMDG / IMO:

UN nr: 1840 - Zinkklóríð Class: 8
Pökkunarflokkur: III

EMS nr. 8-06
Flutningur í lofti IATA / ICAO

UN nr: 1840 - Zinkklóríð Class: 8
Pökkunarflokkur: III

          15. Reglugerðir
Varúðamerkingar: Ætandi

Hættulegt umhverfinu

Hættusetningar: H22: Hættulegt við inntöku
H34: Ætandi
H50/53: Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

Varúðarsetningar: V1/2: Geymist á læstum stað þar sem börn ná ekki til
V26: Berist efnið í augu skal strax skola vandlega með miklu vatni og leita læknis
V36/37/39: Notið viðeigandi hlífðarfatnað, hlífðarhanska og hlífðargleraugu / andlitsgrímu
V45: Leitið umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart; sýnið 
umbúðamerkingarnar ef unnt er
V60: Efni og umbúðum skal fargað sem spilliefnum
V61: Forðist losun út í umhverfið. Athugið sérstakar ráðleggingar/ öryggisleiðbeiningar

Athugið: Þessar reglu-upplýsingar gefa til kynna helstu reglur sem gilda varðandi meðhöndlun
efnisins. Notanda er bent á að kynna sér aðrar gildandi reglur viðkomandi svæðis um
notkun slíkra efna.

          16. Aðrar upplýsingar
Texti hættusetninga sem

fram koma í lið 3: H22: Hættulegt við inntöku
H34: Ætandi
H36: Ertir augu
H50/53: Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni

Löglegt riftunarákvæði: Ofangreindar upplýsingar þykja réttar og eru byggðar á fyrirlyggjandi gögnum, en eru
þó ekki tæmandi og skulu notaðar sem leiðbeinandi rit. Hvorki framleiðandi né
söluaðili eru ábyrgir fyrir skaða sem af meðhöndlun eða notkun vörunnar kann
að verða. Notkunn vörunnar er á ábyrgð notanda.

Frumrit gert 1.september 2008  af Boliden Bergsøe A/S
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