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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn : Aqueduct Flex Granular

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Användning av ämnet eller beredningen : Vätmedel

1.2.2. Användningar som det avråds från
Rekommenderad begränsning av användningen : Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : Chemtrec (800) 424-9300 Chemtrec International +1-703-527-388

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen ytterligare information tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Etikettering ej tillämpligt

2.3. Andra faror

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

Aquatrols Netherlands B.V. 
De Lairessestraat 145C
1075 HJ Amsterdam
The Netherlands
T +31 20 471 2707
E-mail: SDS@aquatrols.com
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3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning Konc. Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP]

Lignosulfonsyra, kalciumsalt (CAS nr) 8061-52-7
(EC nr) 617-125-7

< 25 Aquatic Chronic 4, H413

Kristallin kvarts (CAS nr) 14808-60-7
(EC nr) 238-455-4

< 0,1 Inte klassificerat

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän : Ge aldrig en medvetslös person något att äta.
Första hjälpen efter inandning : VID INANDNING: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller 

hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Sök läkarhjälp vid obehag.
Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Sök läkare om symptom uppstår. Ta av 

nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag.
Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig en medvetslös person något 

att äta. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter efter inandning : Damm från denna produkt kan orsaka andningsirritation om för stora kvantiteter andas in.
Symptom/effekter efter hudkontakt : Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka torr och sprucken hud. Rodnad. Klåda. Svag 

irritation.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Damm från denna produkt kan orsaka ögonirritation. Rodnad. Klåda. Tårbildning. Dimsyn.
Symptom/effekter efter förtäring : Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt. inget specifikt motgift är känt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Torr kemikalie, CO2, vattensprej eller vanligt skum. Använd lämpligt släckningsmedel för 
omgivande brand.

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Utgör ingen speciell brand- eller explosionsrisk. Förbränningen ger upphov till kväljande och 
giftig rök.

Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök. koldioxid. Kolmonoxid.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner : Utrym det farliga området. Brandbekämpning skall ske från säkert avstånd/skyddad plats. 
Flytta behållarna från brandplatsen om det kan göras utan risk för personskada. Använt 
lämpligt media för att ringa in branden. Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned 
exponerade behållare.

Skydd under brandbekämpning : Bär en fristående andningsapparat. Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande 
kläder. Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Undvik all kontakt med hud, ögon eller kläder. Undvik inandning av damm.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Skyddsutrustning : Använd rekommenderad skyddsutrustning.
Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet. Inga åtgärder får vidtas utan lämplig utbildning eller med personlig 

risk. Evakuera överflödig personal. Undvik kontakt med ögon och hud. Förhindra eller 
begränsa bildning och spridning av damm. Undvik inandning av damm.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns.
Planeringar för nödfall : Undvik kontakt med produkten. Ventilera området. Undvik all dammbildning. Undvik att 

andas in damm.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning : Stoppa läckan, utan onödig risktagning om möjligt.
Rengöringsmetoder : Tag upp manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop i lämplig behållare för avyttring. Minimera 

bildning av damm. Ventilera spillområdet. Tvätta förorenade ytor med rikligt med vatten. 
Återför aldrig oanvänt material till originalbehållaren.

Annan information : Kassera via en auktoriserad person / licensierad avfallsentreprenör eller med annan lämplig 
teknik för avfallshantering. Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad 
anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 13. För mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att undvika eller minimera att produkten sprids 
ut på arbetsplatsen. Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Undvik all 
dammbildning. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Bär personlig 
skyddsutrustning.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera enl. industripraxis och säkerhetsbestämmelser. Tvätta händer och andra utsatta 
delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets 
slut. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta kläder ska 
tvättas innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Förvara åtskilt från livsmedel, drycker och djurfoder. Behållaren ska vara väl tillsluten. 
Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och ej i närheten av: 
Direkt solljus, Oförenliga material. Förvaras torrt.

Icke blandbara produkter : Kraftfulla oxidanter. Starka alkaliföreningar. Skyddas från fukt.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig



Aqueduct Flex Granular
Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878

2021-06-16 (Bearbetningsdatum) SV (svenska) 4/10

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

Kristallin kvarts (14808-60-7)
EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)

Lokalt namn Silica crystaline (Quartz)

Anteckningar (Year of adoption 2003)

Regleringsreferens SCOEL Recommendations

Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Kvarts

NGV (OEL TWA) 0,1 mg/m³ respirabel fraktion; Se även: Kristobalit och Tridymit

Anmärkning (SE) C (Ämnet är cancerframkallande. Risk för cancer finns även vid annan exponering än via 
inandning. För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud 
eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker); M (Medicinska 
kontroller kan krävas för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska 
kontroller i arbetslivet. För visa ämnen ska arbetsgivaren erbjuda läkarundersökning och 
för andra ämnen gäller krav på periodisk läkarundersökning och tjänstbarhetsbedömning); 
3 (Den respirabla fraktionen är de inhalerbara partiklar som når längst ner i luftvägarna, till 
alveolerna i lungorna)

Regleringsreferens Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Övervakningsmetoder

Övervakningsmetoder Arbetsplatsluft. Guide för tillämpning och användning av förfaranden för bedömning av 
exponering för kemiska och biologiska ämnen. Exponering på arbetsplatsen - allmänna krav för 
genomförandet av förfaranden för mätning av kemiska ämnen.

8.1.3. Det bildas luftföroreningar
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.4. DNEL och PNEC
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Hantera enl. industripraxis och säkerhetsbestämmelser. Säkerställ att exponering är under nivågränsvärden. Undvika all onödig exponering. Se till 
att ventilationen är god på arbetsplatsen.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Använd rekommenderad skyddsutrustning.

8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:

Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon. EN 166

8.2.2.2. Hudskydd
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Hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder. Skyddsskor med kemisk beständighet

Handskydd:

Använd lämpliga handskar som skyddar mot kemisk penetration. EN 374. Följ tillverkarens instruktioner om genomtränglighet och inträngningstid

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:

Andningsskydd: Inget andningsskydd behövs under normala användningsförhållanden. Godkänt andningsskydd skall användas om luftburna 
partiklar bildas vid hantering av ämnet

8.2.2.4. Te rmisk fara
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
Tekniska villkor och åtgärder på arbetsplatsen för att minska eller begränsa utsläpp och förorening av luft och vatten. Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd : Fast form
Färg : brun.
Utseende : grynig.
Lukt : lätt.
Luktgräns : Ej tillgänglig
Smältpunkt : Ej tillämplig
Fryspunkt : Ej tillgänglig
Kokpunkt : Ej tillgänglig
Brandfarlighet : Ej tillämplig
Explosionsgränser : Ej tillämplig
Nedre explosionsgräns (LIE) : Ej tillämplig
Övre explosionsgräns(LSE) : Ej tillämplig
Flampunkt : Ej tillämplig
Självantändningstemperatur : Ej tillämplig
Sönderfalltemperatur : Ej tillgänglig
pH : Ej tillgänglig
pH lösning : Ej tillgänglig
Viskositet, kinematisk : Ej tillämplig
Löslighet : Fördelningsbart (delvis lösligt) i: Vatten.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 
Kow)

: Ej tillgänglig

Ångtryck : Ej tillgänglig
Ångtryck vid 50 °C : Ej tillgänglig
Densitet : Ej tillgänglig
Relativ densitet : Ej tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Ej tillämplig
Partikelstorlek : Ej tillgänglig
Partikelstorleksfördelning : Ej tillgänglig
Partikelform : Ej tillgänglig
Partikelns sidförhållande : Ej tillgänglig
Partikel aggregationstånd : Ej tillgänglig
Partikel agglomerationstillstånd : Ej tillgänglig
Partikelspecifik yta : Ej tillgänglig
Partikeldammbildning : Ej tillgänglig
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9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara
Ingen ytterligare information tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskarakteristika
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport. Inga farliga reaktioner kända.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Miljöfarlig polymerisation: Kommer inte att inträffa.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Värme. Extremt höga och låga temperaturer. Värme.

10.5. Oförenliga material

Starka alkaliföreningar. Kraftfulla oxidanter.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

Aqueduct Flex Granular 
LD50 oral råtta 10200 mg/kg

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

Ytterligare Information : Lätt irriterande vid applicering på huden hos kanin
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda)
Ytterligare Information : Lätt irriterande på ögonen
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda)
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda)
Cancerogenicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda)

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)
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Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper

11.2.2 Annan information
Annan information : Ingen experimentell undersökning av produkten tillgänglig. Den överförda informationen är 

baserad på vår kunskap om beståndsdelarna och klassificeringen av produkten har 
bestämts genom beräkning.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Aqueduct Flex Granular 
Persistens och nedbrytbarhet Uppgift om bionedbrytbarhet i vatten saknas.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Aqueduct Flex Granular 
Bioackumuleringsförmåga Inga tillgängliga data angående bioackumulering.

12.4. Rörlighet i jord

Aqueduct Flex Granular 
EKOLOGI - jord/mark Ingen ytterligare information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Aqueduct Flex Granular 
Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

12.6. Hormonstörande egenskaper

Ingen ytterligare information tillgänglig

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Ingen ytterligare information tillgänglig
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder : Spädes med vatten. Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares 
sorteringsanvisningar.

Rekommendationer för avfallshantering : Släng inte avfall i avloppet.
Europeisk avfallsförteckning : Avfallshantering måste utföras med lämplig EWC-kod

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer eller id-nummer
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

14.2. Officiell transportbenämning
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

14.3. Faroklass för transport
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

14.5. Miljöfaror
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

Ingen ytterligare information tillgänglig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport
Ej tillämplig
Sjötransport
Ej tillämplig
Flygtransport
Ej tillämplig
Insjötransport
Ej tillämplig
Järnvägstransport
Ej tillämplig

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter
Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av 
farliga kemikalier.
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar
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15.1.2. Nationella föreskrifter
Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):

1.1. Produktbeteckning.

Förkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BLV (biologiskt gränsvärde) Biologiskt gränsvärde

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

CLP Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

DMEL Härledd minimal effektnivå

DNEL Härledd nolleffektnivå

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

Engelska Europeisk standard

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler för sjötransport av farligt gods

LC50 Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation

LD50 Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)

LOAEL Lägsta observerade effektnivå

NOAEC Koncentration där ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Nivå där ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OEL Yrkeshygieniskt gränsvärde

PBT Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

REACH Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006

RID Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg

SDS Säkerhetsdatablad

vPvB Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne

WGK Faroklass för vatten

Datakällor : ECHA (European Chemicals Agency). Leverantörens säkerhetsdokument.
Skolningstips : Personalutbildning i goda rutiner.
Annan information : SDS utarbetat av. H2 Compliance.



Aqueduct Flex Granular
Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EU) 2020/878
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H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Aquatic Chronic 4 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 4

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Säkerhetsdatablad (SDS), EU

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 
miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.


