
 

SAFETY DATA SHEET 

ANTOX 71E 

 
 

1. Nafn vöru og framleiðanda / söluaðila á Íslandi. 
Vöruheiti:  Antox 71 E plus 

- Til notkunar við yfirborðsmeðhöndlun málma 
Vörunúmer: OAANTOX71E 

Framleiðandi: Chemetall GmbH 
 Zweigniederlassung Schweiz 
 Aarauerstrasse 51 
 CH-5200 Brugg 
 SVISS 

Tel: +41 (0) 56 616 90 30 
Fax: +41 (0) 56 616 90 40 

Neyðarsími: +41 (0) 44 251 51 51 
Söluaðili: Fossberg ehf 

 Dugguvogi 4 
104 Reykjavík 

 Sími: 57 57 600 
2. Hættugreining 

Flokkun efnis eða blöndunnar: samkvæmt EC reglugerð Nr. 1272/2008 
 
 
                        HSK06 
 
Bráð eituráhrif: H310 Banvænt í snertingu við húð. 
                          H331 Eitrað við innöndun. 
 
 
                        HSK05 
 
Ætandi efni: H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða. 
 

3. Samsetning innihaldsefna / Upplýsingar um innihaldefni 
Lýsing: Blanda efna, listuð hér að neðan, ásamt skaðlausum íblöndunarefnum. 
Hættuleg efni 
CAS: 7697-37-2 
EINECS: 231-714-2 

Saltpéturssýra 

 C  H35 

10-25% 

 Oxandi vökvar 3, H272 
 Húðæting 1A, H314 

CAS: 7664-39-3 
EINECS: 231-634-8 

Flússýra 
 T+ H26/27/28 

 C   H35 

2,5-10% 

Bráð eiturhrif  2, H300; Bráð eiturhrif 1, H310; Bráð 
eiturhrif 2, H330 

Húðæting 1A, H314 
Orðalag hættusetninga má sjá í kafla 16. 
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4. Skyndihjálp 
Almennar upplýsingar: 
  -  Fjarlægið strax smitaðan fatnað. 
  -  Losið öndunarbúnað eftir að föt smituð efninu hafa verið algerlega fjarlægð. 
  -  Ef öndun er óregluleg eða vart við öndunarerfiðleika skal útvega öndunaraðstoð. 
Við innöndun: 
  -  Tryggið ferskt loft eða súrefni. Hafið samband við lækni. 
  -  Ef sjúklingur er meðvitundarlaus komið viðkomandi fyrir í læstri hliðarlegu til flutnings. 
Í snertingu við húð: 
  -  Þvoið samstundis með vatni. 
  -  Hringið samstundis í lækni. 
  -  Nuddið kalsíumglúkónat lausn eða kalsíumglúkónat geli sem fyrst á smitið. 
Snerting við augu: 
  -  Þvoið vandlega með rennandi vatni í nokkrar mínútur. Leitið læknis. 
  -  Hringið tafarlaust í lækni. 
Við inntöku: 
  -  Framkallið ekki uppköst, hringið samstundið í lækni. 
  -  Drekkið mikið vatn og tryggið nægt loft. Hringið samstudis á lækni. 
Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk 
 - Engar frekari upplýsingar en áður eru nefndar. 

5. Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða 
Slökkviefni: 
  -  CO2, duft eða vatnsúði. Stærri elda skal slökka með vatnsúða eða alkóhól-þolinni froðu. 
Sérstakar hættur af völdum efnis eða blöndunnar: 
  -  Við hitun og bruna geta myndast eitraðar gufur. 
Hlífðarbúnaður við slökkvistarf: 
  -  Notið öndunargrímu. Varist innöndun gufu. 

6. Ráðstafanir við efnaleka 
Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir: 
  -  Notið hlífðarfatnað. Haldið óvörðum einstaklingum í fjarlægð. 
Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins: 
  -  Þynnið efnið út með miklu vatni. 
  -  Látið efnið ekki komast í niðurfall/jörðu eða grunnvatn. 
Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar: 
  -  Dragið efnið upp með gljúpu bindandi efni (sandur, díatómít, sýrubindandi efni, sag) 
  -  Notið hlutleysi-efni 
  -  Færið efni til förgunar eftir réttum leiðum samanber kafla 13. 
  -  Tryggið næga loftræstingu 
Tilvísun í aðra liði: 
  -  Sjá nánar kafla 7 varðandi upplýsingar um örugga meðhöndlun 
  -  Sjá nánar kafla 8 varðandi upplýsingar um hlífðarbúnað 
  -  Sjá nánar kafla 13 varðandi förgun 

7. Meðhöndlun og geymsla 
Meðhöndlun: 
  -  Tryggið góða loftræstingu við vinnu. 
  -  Opnið og meðhöndlið með varúð. 
  -  Forðist myndun lofttegunda. 
Varðandi eld- og sprengihættu: Hafið öndunarbúnað reiðubúinn. 
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Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna vögulegs ósamrýmanleika: 
  -  Tryggið sýruþolið gólf. Geymist í vel lokuðum umbúðum. 
Sértæk, endanleg notkun: 
  -  Engar frekari upplýsingar. 

8. Váhrifavarnir / persónuhlífar 
Takmörkunarfæribreytur: 

Innihaldsefni með mengunarmörk sem þarfnast eftirlits á vinnustað: 
7697-37-2 Salpéturssýra 
WEL Skammtíma-gildi: 2,6 mg/m3, 1 ppm 
7664-39-3 Flússýra 
WEL Skammtíma-gildi: 2,5 mg/m3, 3 ppm 

Langtíma-gildi:      1,5mg/m3, 1,8 ppm 
Váhrifavarnir 
Hlífðarfatnaður: 
Má ekki geyma hjá matvælum og öðrum neysluvörum eða fóðri. 
Fjarlægið samstundis óhreinan og smitaðan fatnað. 
Þvoið hendur fyrir hlé og að lokinni vinnu með efnið. 
Geymið hlífðarfatnað sér. 
Varist innöndun lofttegundar/reyks/úða. 
Varist snertingu við augu og húð. 
Öndunarvarnir: 
Notið viðeigandi öndunarvarnir ef loftræsting er ekki nægileg. 
Notið ávalt viðeigandi öndunarvarnir við reyk- eða úðamyndun. 
 
Hlífðarhanskar: 
Neoprene hanskar 
Sýruþolnir hanskar 
Notið eingöngu efnaþolna hanska með CE-merkingu í flokki III. 
ATHUGIÐ: Val á réttu hönskunum veltur ekki eingöngu á rétta efninu, heldur einnig á gæðum og er 
breytilegt eftir framleiðendum. Þar sem varan er blanda nokkura efna er ekki hægt að reikna út þol hanska 
fyrirfram og verður því að skoða hanska fyrir notkun. 
Endingartími hanska: Nákvæman endingartíma og þol hanska verður framleiðandi þeirra að kanna. 
 
Augnvarnir:  
Þétt-lokuð gleraugu 
 
Hlífðarfatnaður: Sýruþolinn hlífðarfatnaður 
 

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar 
Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika 
Ástand / form: Deigkennt 
Litur: Litlaust 
Lykt: Beisk 
pH-gildi við 20°C: < 2 
Bráðnunarmark: Óþekkt 
Suðumark: Óþekkt 
Blossamark: Á ekki við 
Kveikjumark: Á ekki við 
Niðurbrots hitastig: Ókannað 
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Sjálfskveikja: Kviknar ekki af sjálfu sér 
Sprengihætta: Emgin sprengihætta stafar af vörunni 
Gufuþrýstingur við 20°C: 23 hPa 
Þéttleiki við 20°C: 1,25 g/cm3 
Eðlismassi: Ókannað 
Leysni í vatni: Vel uppleysanlegt 
Aðskilnaðar-stuðull(n-oktanól/vatn): Ókannað 
Seigla: Ókannað 
Innihald leysiefna: 0.0% 

10.  Stöðugleiki og hvarfgirni 
Hvarfgirni 
Efnafræðilegur stöðuleiki 
Aðstæður sem skal forðast: 
Engar hættur ef notað samkvæmt leiðbeiningum. 
Möguleiki á hættulegu efnahvarfi: Hvarfast við málma og myndar köfnunarefnis-gufu og vetni. 
Skilyrði sem ber að varast: Engar frekari upplýsingar. 
Ósamrýmaleg efni: Engar frekari upplýsingar. 
Hættuleg niðurbrotsefni: Tærandi lofttegundir/gufur. 

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar 
Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
Bráð eituráhrif: 

Miðgildisbanaskammtur(LD) / miðgildisbanastykur (LC50) til flokkunar: 
7697-37-2 Salpéturssýra 

Innöndun LC50/4h 67mg/l (rottur) 
7664-39-3 Flússýra 
Inntaka LD50 1276 mk/kg (rottur) 

Upphafleg ertingarhrif: 
  -  á húð: Sterk ætandi áhrif á húð og slímhúð. 
  -  á augu: Sterk ætandi áhrif. 
  -  á næmni: Engin þekkt áhrif á næmni. 
Viðbótarupplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif: 
Varan sýnir eftirfarandi hættur samkvæmt nýjustu reikniaðferð ESB flokkunar leiðbeininga: 
Eitrað   -   Ætandi   -   Ertandi 
Inntaka veldur miklum ætandi áhrifum í munni og hálsi sem og skapar hættu á eyðingu í vélinda og maga. 

12.  Vistfræðilegar upplýsingar 
Eiturhrif: 
  -  Eiturhrif í vatni: Engar frekari upplýsingar liggja fyrir. 
Þrávirkni og niðurbrjótanleiki: Engar frekari upplýsingar liggja fyrir. 
Umhverfisáhrif 
  -  Uppsöfnun í lífverum: Engar frekari upplýsingar liggja fyrir. 
  -  Hreyfanleiki í jarðvegi: Engar frekari upplýsingar liggja fyrir. 
  -  Aðrar vitfræðilegar upplýsingar: 

Skaðlegt grunnvatni, látið efnið ekki berast í grunnvatn, árfarveg eða 
niðurfall. Má ekki fara óþynnt eða óblandað í niðurfall. 
Hættulegt drykkjarvatni ef lítið magn lekur í jörðu. 

Niðurstöður úr mati á PBT og vPvB-eiginleikum: 
PBT: Á ekki við. 
vPvB: Á ekki við. 
Önnur skaðleg áhrif: Engar frekari upplýsingar liggja fyrir 
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13.  Förgun 
Aðferðir við meðhöndlun úrgangs: 
Má ekki henda með venjulegu heimilissorpi.Gætið þess að efnið komist ekki í skólpkerfi. 
European vaste catalogue 

06 00 00 
06 01 00 

06 01 03* 

Úrgangur frá ólífrænum efnaferlum 
Úrgangur frá framleiðslu, framsetningu, framboði og notkun (MFSU) sýruefna 
Salpéturssýra 

06 00 00 
06 01 00 

06 01 05* 

Úrgangur frá ólífrænum efnaferlum 
Úrgangur frá framleiðslu, framsetningu, framboði og notkun (MFSU) sýruefna 
Flússýra 

Óhreinar umbúðir 
Tilmæli: Umbúðir er hægt að endurvinna eða endurnýta eftir hreinsun. 
Efni til hreinsunar: Vatn, ef nauðsynlegt er einnig með hreinsiefnum. 

14.  Upplýsingar um flutninga 
UN-númer: 
  -  ADR, IMDG, IATA        UN2922  
Rétt UN sendingarheiti: 
  -  ADR 
  -  IMDG, IATA 

 
2922 ÆTANDI VÖKVI, EITRAÐUR (Salpéturssýra, Flússýra) 
ÆTANDI VÖKVI, EITRAÐUR (Salpéturssýra, Flússýra) 

Hættuflokkar vegna flutninga 
  -  ADR 
 
 
 
  -  Flokkur 
  -  Merking 

 
 
 
 
 
8 Ætandi efni 
8 + 6.1 

  -  IMDG, IATA 
 
 
 
 
  -  Flokkur 
  -  Merking 

 
 
 
 
 
8 Ætandi efni 
8 + 6.1 

Pökkunarflokkur 
  -  ADR, IMDG, IATA 

 
II 

Umhverfishættur 
  -  Mengun sjávar 

 
Nei 

Sérstakar varúðarráðstafanir 
fyrir notanda: 
  -  Hættukóði (Kemler): 
  -  EMS númer: 
  -  Aðskilnaðar flokkun 

 
Aðvörun: Ætandi efni 
86 
F-A, S-B 
Sýrur 

Flutningur magnfarms skv. II viðauka við 
MARPOL-samninginn frá ‘73/78 og IBC-kóðan 

 
Á ekki við. 

Viðbótarupplýsingar varðandi flutning: 
  -  ADR 
  -  Takmörkun magns 
  -  Flutningsflokkur 
  -  Takmörkunarkóði jarðganga 

Ekki hættulegt samkvæmt ofangreindum skilgreiningum 
 
1L 
2 
E 
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15.  Upplýsingar varðandi regluverk 
Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis 
  -  Flokkun vatnshættu:Vatnshættuflokkun 2: Skaðlegt grunnvatni 
Efnaöryggismat: Efnaöryggismat hefur ekki verið framkvæmt. 

16. Aðrar upplýsingar 
Ofangreindar upplýsingar þykja réttar og eru byggðar á fyrirliggjandi gögnum, en eru þó ekki 
tæmandi og skulu notaðar sem leiðbeinandi rit en ekki trygging fyrir eiginleikum efnisins. 
Hættusetningar: 
H272 
H300 
H310 
H314 
H330 

Getur aukið bruna, oxari 
Banvænt við inntöku 
Eitrað í snertingu við húð 
Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða 
Banvænt við innöndun 

Skammstafanir og styttingar: 
ADR: Evrópsk samþykkt varðandi alþjóðlegan fluting hættulegra efna á vegum. 
IMDG: Alþjóðleg sjómerking fyrir hættuleg efni (International Maritime Code for Dangerous Goods). 
IATA: Alþjóðasamtök flugfélaga (International Air Transport Association). 
HSK: Hnattsamræmt kerfi um flokkun og merkingu efnavöru. 
LC50: Miðgildisbanastyrkur, 50 prósent (Lethal Concentration) 
LD50: Miðgildisbanaskammtur, 50 prósent (Lethal Dose) 
 
Frumrit unnið: 17-01-2012 
Þýtt af: Fossberg ehf 

 


