
 SIKKERHETSDATABLAD
Aloxide

 

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 02.03.2004
Revisjon 27.09.2010
Kjemikaliets navn Aloxide
Kjemikaliets bruksområde Beisemidler for metall

Distributør 
Firmanavn GRAVOGRAPH NORGE AS
Besøksadresse Kobbervikdalen 63
Postnr. 3036
Poststed DRAMMEN
Land Norway
Telefon 67178200
Telefaks 67178201
E-post morten.steen@gravograph.no
Hjemmeside http://www.gravograph.no/
Org. nr. 959472912
Utarbeidet av Teknologisk Institutt as, v/ Gro Sand.
Nødtelefon Giftinformasjonen:2259 1300

 

2. Fareidentifikasjon
Klassifisering T; R48/23

Kreft 1; R49
Rep 2; R61
Mut 3; R68
C; R34
R42/43
Xn; R20/22
R33
N; R51/53

Farebeskrivelse Helse:
Farlig ved innånding og svelging. Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk. 
Etsende. Produktet er klassifisert etsende på grunn av lav pH. Kan gi allergi 
ved innånding og hudkontakt. Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids 
påvirkning ved innånding. Kan forårsake kreft ved innånding. Kan gi 
fosterskader. Mulig fare for varig helseskade.

Brann og eksplosjon:
Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig.

Miljø:
Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet. Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav pH med fare for 
fiskedød.

Andre farer Se også avsnitt 5, 11 og 12.
 

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
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Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Nikkelsulfat CAS-nr.: 7789-81-4

EC-nr.: 232-104-9
T,N,Kreft 1,Mut 3,Rep 2; 
R20/22, R38, R42/43, 
R48/23, R49, R50/53, 
R61, R68

1 %

Fosforsyre ... % CAS-nr.: 7664-38-2
EC-nr.: 231-633-2
Indeksnr.: 015-011-00-6

C; R34 3 %

Selensyrling CAS-nr.: 7783-00-8
EC-nr.: 231-974-7

T,N; R23/25, R33, 
R50/53

4 %

Koppersulfat, pentahydrat CAS-nr.: 7758-99-8 Xn,N; R22, R36/38, 
R50/53

8 %

Tetrafluoroborsyre...% CAS-nr.: 16872-11-0
EC-nr.: 240-898-3
Indeksnr.: 009-010-00-X

C; R34 2 %

Vann CAS-nr.: 7732-18-5
EC-nr.: 231-791-2

82 %

Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

Komponentkommentarer Stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 
1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave Se seksjon 16 for forklaring 
av risikosetninger.

 

4. Førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Ikke gi noe å drikke hvis personen er 

bevisstløs.
Innånding Sørg for ro, varme og frisk luft. Alvorlige tilfeller: Gi kunstig åndedrett hvis 

personen ikke puster. Kontakt lege.
Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Vask tilsølt tøy før 

det brukes. Kontakt lege ved sårdannelse eller vedvarende irritasjon. 
Etseskader skal behandles av lege.

Øyekontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks med store mengder vann. Transport til 
lege. Fortsett skyllingen under transporten. Ved lengre tids skylling, anvend 
lunkent vann for å unngå skade på øyet.

Svelging Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør og magesekk. FREMKALL 
IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Ved svelging av små mengder 
(ikke mer enn en munnfull): skyll munnnen, gi medisinsk aktivt kull og kontakt 
lege.

 

5. Tiltak ved brannslukning
Passende brannslukningsmiddel Velges i forhold til omgivende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brennbart. Ved brann eller høy temperatur dannes: 

Fosforforbindelser (POx). Oksider av: selen. Hydrogenfluorid (HF).
Kan reagere med metaller under dannelse av hydrogengass. Hydrogen kan 
danne eksplosive blandinger med luft.

Personlig verneutstyr Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes 
godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8.

Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
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6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8. Sørg for tilstrekkelig 
ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder til opprydding og rengjøring Spilt materiale nøytraliseres med knust kalkstein, natriumkarbonat (soda) eller 
kalk. Spill tas opp med inert absorberende materiale. Spill samles opp i 
egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). Vask med vann 
og såpe.

 

7. Håndtering og lagring
Håndtering Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og 

øyne.
Oppbevaring Lagres tørt og i lukkede beholdere. Bruk beholder av: syrefast materiale. 

Lagres adskilt fra: Næringsmidler. Fôr. Cyanider. Vannreaktive stoffer. Sterke 
reduksjonsmidler. Klorerte vaskemidler. Metaller.

 

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Nikkel og Nikkelforbindelser (beregnet 
som Ni)

CAS-nr.: 7789-81-4
EC-nr.: 232-104-9

8 t.: 0,05 mg/m³
KRA

2007

Fosforsyre ... % CAS-nr.: 7664-38-2
EC-nr.: 231-633-2
Indeksnr.: 015-011-00-6

8 t.: 1 mg/m3 2007

Selen og uorg. Selenforb. (unntatt 
selensulfid, hydrogenselenid og 
selenheksafluorid) (beregnet som Se)

8 t.: 0,05 mg/m³
A

2007

Eksponeringskontroll
Annen informasjon om grenseverdier Forklaring av anmerkningene ovenfor:

K = Kreftfremkallende stoffer
R = Reproduksjonsskadelige stoffer.
A = Allergifremkallende stoffer.

Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Sørg for tilstrekkelig 
ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i 
samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk åndedrettsvern med kombinasjonsfilter 
B/E/P2.

Håndvern Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Butylgummi. Naturgummi, 
neopren eller PVC. Nitrilgummi. PTFE (teflon). Vitongummi (fluorgummi). 
Gjennombruddstid er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter 
en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider

Øyevern Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.
Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.
Annen informasjon Nøddusj og mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte 

verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre 
krav.

 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
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Lukt Luktfri
Farge Blå
Løselighet i vann Løselig.
Relativ tetthet Verdi: 1,099 g/cm³
pH (handelsvare) Verdi: < 1
Fordampningshastighet Verdi: < 1

Kommentarer: Etyleter = 1
Damptetthet Verdi: < 1

Referansegass: luft = 1
 

10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngås Høy temperatur. Oppvarming.
Materialer som skal unngås Cyanider. Vannreaktivt materiale. Sterke reduksjonsmidler. Klorerte vaskemidler. 

Metaller.
Farlige spaltningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Fosforforbindelser (POx). Oksider av: 

selen. Hydrogenfluorid (HF). Kan reagere med metaller under dannelse av 
hydrogengass. Hydrogen kan danne eksplosive blandinger med luft. Reaksjon 
med sterke reduksjonsmidler kan danne organoselenider og hydrogenselenid.

Stabilitet Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.
 

11. Toksikologisk informasjon
Toksikologisk informasjon
Andre toksikologiske data LD50 oral rotte: 1030 mg/kg

Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Målorganer: øyne, hud, lunger (etsende), lever, nyrer, milt, bloddannende 

organer, skjelett.
Innånding Farlig ved innånding. Aerosoler kan virke etsende. Kan gi allergi ved 

innånding. Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. 
Kan forårsake kreft ved innånding.

Hudkontakt Virker etsende. Langvarig kontakt forårsaker alvorlige vevskader. Kan gi allergi 
ved hudkontakt.

Øyekontakt Virker etsende. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig.
Svelging Farlig ved svelging. Etsende. Fare for perforering av magesekk ved svelging 

av store mengder.
Kroniske effekter Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk. Giftig: alvorlig helsefare ved lengre 

tids påvirkning ved innånding.
Allergi Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
Kreft Kan forårsake kreft ved innånding.
Fosterskadelige egenskaper Kan gi fosterskader.
Arvestoffskader Mulig fare for varig helseskade.
 

12. Miljøopplysninger
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

vannmiljøet.
Mobilitet Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.
Persistens og nedbrytbarhet Produktet består hovedsakelig av uorganiske forbindelser som ikke er biolgisk 

nedbrytbare.
Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere.
Andre skadevirkninger / annen 
informasjon

Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav pH med fare for fiskedød.
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13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode EAL EAL: 11 01 05 sur beis
NORSAS 7097 Uorganiske løsninger og bad.
Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for 
farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode 
hvis bruksområdet avviker.

 

14.Transportinformasjon
Varenavn (nasjonalt) ETSENDE VÆSKE, SUR, UORGANISK, N.O.S. (fosforsyre, selensyrling, 

salpetersyre)
Farlig gods ADR Status: Ja

UN-nr.: 3264
Klasse: 8
Fare nr.: 80
Emballasjegruppe: III
Varenavn: ETSENDE VÆSKE, SUR, UORGANISK, N.O.S.

Farlig gods RID UN-nr.: 3264
Klasse: 8
Emballasjegruppe: III
Varenavn: ETSENDE VÆSKE, SUR, UORGANISK, N.O.S.

Farlig gods IMDG Status: Ja
UN-nr.: 3264
Klasse: 8
Emballasjegruppe: III
Marin forurensning: Y
EmS: F-A, S-B
Varenavn: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

Farlig gods ICAO/IATA Status: Ja
UN-nr.: 3264
Klasse: 8
Emballasjegruppe: III
Varenavn: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

 

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol

   

Sammensetning på merkeetiketten Nikkelsulfat: 1 %, Fosforsyre ... %: 3 %, Selensyrling: 4 %, 
Tetrafluoroborsyre...%: 2 %

R-setninger R20/22 Farlig ved innånding og svelging.
R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk.
R34 Etsende.
R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
R49 Kan forårsake kreft ved innånding.
R61 Kan gi fosterskader.
R68 Mulig fare for varig helseskade.
R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
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langtidsvirkninger i vannmiljøet
S-setninger S23 Unngå innånding av damp.

S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann 
og kontakt lege.
S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann.
S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis 
etiketten om mulig.
S53 Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk.
S61 Unngå utslipp til miljøet. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Kun til yrkesmessig bruk.
Andre anmerkninger Produktet er klassifisert etsende på grunn av lav pH.
Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av 

Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002,
 med senere endringer, gjeldende fra 22. april 2009.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier 
(REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad.
Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra 
Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.
ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap.
Stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 
1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave

Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.
 

16. Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

R20/22 Farlig ved innånding og svelging.
R22 Farlig ved svelging.
R23/25 Giftig ved innånding og svelging.
R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk.
R34 Etsende.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R38 Irriterer huden
R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
R49 Kan forårsake kreft ved innånding.
R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet
R61 Kan gi fosterskader.
R68 Mulig fare for varig helseskade.

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av 
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)

Sikkerhetsdatablad fra GRAVOGRAPH datert 13/03/2008.
Sikkerhetsdatablad fra BIRCHWOOD LABORATORIES, Inc. datert 6/1/10.

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Punkter som er endret fra forrige versjon: 1-16

Leverandørens anmerkninger Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer 
produktet.

Kvalitetssikring av informasjonen Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er 
sertifisert iht. ISO 9001:2008.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad GRAVOGRAPH NORGE AS
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