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Säkerhetsdatablad 

 
Framtaget: 2016-11-10 SDS-version: 1.0 

 
 

PUNKT 1: Identifikation av ämnet/blandningen och av företaget/verksamheten 
 

1.1. Produktidentifiering 

Handelsnamn: Nordic Quality Diskmaskinsalt Aurora 
artikelnummer: 352785 
CAS-nr.: 7647-14-5 

 

1.2. Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen, samt ej tillåten användning 

Rekommenderad användning: Diskmaskinsalt. 
 

1.3. Närmare information om leverantören av säkerhetsdatabladet 
 

Företagsnamn och adress: 
Aurora Group 
Lautruphøj 5-7 
2750 Ballerup 
Danmark 
Tfn: +45 44 85 82 00 
 
Kontaktperson och e-postadress: 

   Zana Labovic,  zla@auroragroup.eu  
   Christian Gellner,  cge@auroragroup.eu 
 

Säkerhetsdatabladet är framtaget och godkänt av: 
mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsult: DH 

 
1.4. Nödtelefon 

Giftinformationscentralen: 010-45 66 700 
 

PUNKT 2: Identifiering av faror 
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Produkten är inte klassad som märkningspliktig enligt CLP-direktiv 1272/2008. 
2.2. Märkning 
- 

Signalord: 
- 
2.3. Andra faror 

- 
Andra anmärkningar: 
- 
Övrigt 
- 

mailto:zla@auroragroup.eu
mailto:cge@auroragroup.eu
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PUNKT 3: Sammansättning av/information om beståndsdelar 
 

3.1./3.2. Ämnen/blandningar 
 

Beståndsdel Index-nr. CAS/EF-nr. CLP-klassning w/w % Anmä
rknin
g 

Natriumklorid - 7647-14-5/ 
231-598-3 

- >99,5 - 

 

Formulering av faror – se punkt 16 nedan. 
 

PUNKT 4: Förfarande vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av förfarande vid första hjälpen 

Inandning: Ta dig till frisk luft. Håll den skadade under uppsikt. Uppsök läkare vid 
ihållande obehag. 

Förtäring: Skölj munnen noga och drick långsamt 1-2 glas vatten. Uppsök läkare 
vid ihållande obehag. 

Hud: Tvätta huden med vatten och tvål. Uppsök läkare vid ihållande obehag. 
 

Ögon: Om produkten kommer i kontakt med ögonen ska man skölja med vatten 
(gärna med ögontvätt) till irritationen upphör. Uppsök läkare vid fortsatt 
obehag. 

Övrig information: Vid kontakt med läkare ska du ha med säkerhetsdatabladet eller etiketten. 

4.2. Viktiga symptom och biverkningar, både akuta och fördröjda 

Kan vara lätt irriterande för hud och ögon. 
4.3. Uppsök genast läkare och specialbehandling är nödvändig 

Ta med och visa detta säkerhetsdatablad för läkaren eller akutmottagning. 
 

PUNKT 5: Brandsläckning 
 

5.1. Släckningsmedel 

Omgivande eld: Släck med pulver, skum, kolsyra eller vattendimma. Använd inte vattenstråle, det kan 
sprida branden. 
5.2. Speciella faror i samband med ämnet eller blandningen 

Produkten är inte direkt antändlig. Undvik att andas in ånga och rökgaser – uppsök frisk luft. 
Vid eldsvåda bildas farliga rökgaser. Branden utvecklar en tjock svart rök. Det kan medföra hälsorisker att 
utsättas för upplösningsprodukter. 
5.3. Anvisningar för släckningspersonal 

Kontaminerat släckningsvatten ska skickas till destruktion. Släckningspersonalen bör använda avsedd 
skyddsutrustning. 

 

PUNKT 6: Föreskrifter rörande utsläpp vid olycka 
 

6.1. Personliga säkerhetsåtgärder, personlig skyddsutrustning och förfarande vid olycka 

Använd personlig skyddsutrustning – se punkt 8. 
6.2. Miljöskyddsföreskrifter 

Får ej släppas ut i avlopp – se punkt 12. 
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6.3. Metoder och utrustning för inneslutning och rengöring 

Mekanisk uppsamling. Mindre spill kan torkas upp med en trasa – se punkt 13 rörande bortforsling. 
6.4. Hänvisning till andra punkter 

Se ovan. 
 

PUNKT 7: Hantering och förvaring 
 

7.1. Föreskrifter för säker hantering 

Se punkt 8 för information om föreskrifter rörande användning och personlig skyddsutrustning. 
7.2. Föreskrifter för säker förvaring, särskilt eventuell oförenlighet 

Ska förvaras i tätslutande originalförpackning. Ska förvaras torrt. 
7.3. Specialanvändning 

Se användning punkt 1. 
 

PUNKT 8: Exponeringskontroll/personlig skyddsutrustning 
 

8.1. Kontrollparametrar 

Gränsvärden i enlighet med kungörelse nr. 507 från 17/05/2011 rörande gränsvärden för ämnen och 
material, med senare ändringar: Ingen. 
DNEL/PNEC-värden: 

DNEL – Natriumklorid: 
Hud Kortfristig Kroppspåverkan Arbetare 295,52 mg/kg vikt/dag 
Inandning Kortfristig Kroppspåverkan  Arbetare 2 068,62 mg/m³ 
Hud Långsiktig Kroppspåverkan Arbetare 295,52 mg/kg vikt/dag 
Inandning Långfristig Kroppspåverkan  Arbetare 2 068,62 mg/m³ 
Oralt Kortfristig Kroppspåverkan   Allmänheten 126,65 mg/kg 
vikt/dag Hud Kortfristig Kroppspåverkan   Allmänheten 126,65 mg/kg 
vikt/dag Inandning Kortfristig Kroppspåverkan   
Allmänheten 443,28 mg/m³ 
Oralt Långsiktigt Kroppspåverkan   Allmänheten 126,65 mg/kg 
vikt/dag Hud Långsiktig Kroppspåverkan   Allmänheten 126,65 mg/kg 
vikt/dag Inandning Långsiktig Kroppspåverkan   
Allmänheten 443,28 mg/m³ 

PNEC – Natriumklorid: 
Vatten Färsk 5 mg/L 
Jord - 4,86 mg/kg jord vikt 

8.2. Exponeringskontroll 

Det finns inget exponeringsscenario för denna produkt. 
Avsedda föreskrifter för exponeringskontroll: 
Tvätta händerna före raster och toalettbesök, samt efter avslutat arbete. Vid arbete med produkten ska 
man använda den skyddsutrustning som anges nedan. 
Personlig skyddsutrustning: 

Inandning: Inga krav. 

Händer: Inga krav. Använd handskar av plast eller gummi. 

Ögon: Inga krav. 

Hud och kropp: Inga krav. 

 

Föreskrifter för exponeringsbegränsning av miljön 
Säkerställ att lokala bestämmelser efterlevs. 
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PUNKT 9: Fysiska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper 
 

Utseende: Vita kristaller 

Doft: Doftfritt 

Luktgräns: - 

pH: 7,0 (mättad lösning) 

Smältpunkt/fryspunkt (°C): 802 

Inledande kokpunkt och kokpunktsintervall (°C): 1413 

Flampunkt (°C): - 

Förångningshastighet: - 

Antändbarhet (fast ämne, gas): - 

Övre/nedre antändnings- eller explosionsgränser (vol-%): - 

Ångtryck (Pa): - 

Ångdensitet (luft=1): - 

Relativ densitet: 2,165 g/ml 

Upplöslighet: Lösligt i vatten 

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: - 

Självantändningstemperatur (°C): - 

Upplösningstemperatur (°C): - 

Viskositet: - 

Explosiva egenskaper: - 

Oxiderande egenskaper: - 
 

9.2. Övrig information 

Löslig i fett: - 

Ytspänning (mN/m, 25 °C): - 
 

PUNKT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

 

10.1. Reaktivitet 

Reagerar med syror. 
10.2. Kemisk stabilitet 

Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar. 
10.3. Risk för farliga reaktioner 

Inga speciella. 
10.4. Förhållande som ska undvikas 
Undvik kontakt med fukt. 
10.5. Material som ska undvikas 

Undvik kontakt med starka syror. 
10.6. Farliga nedbrytningsprodukter 

Inget vid rekommenderad förvaring. 
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PUNKT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om toxikologiska effekter 
 

Substans Exponeringsväg Art Test Resultat 

Natriumklorid Oralt Råtta LD50 3 980 mg/kg vikt 

Symptom: 
Inandning: Det finns ingen farlig ånga över produkten. 
Förtäring: Förtäring kan leda till obehag. 
Hudkontakt: Kan orsaka lättare irritation. 
Ögonkontakt: Kan orsaka irritation i ögat. 
Långtidsverkningar: 
Inga kända. 

 

PUNKT 12: Miljöinformation 
 

12.1. Toxicitet 
 

Substans Testets varaktighet Art Test Resultat 

Natriumklorid 96 h Fisk LC50 5,84 g/L 

Natriumklorid 48 h Vattenloppa EC50 4,136 g/L 

Natriumklorid 120 h Alger EC50 2,43 g/L 

 

12.2. Uthållighet och nedbrytbarhet 
 

Substans Nedbrytbarhet i vattenmiljön Test Resultat 

Inga data - - - 
 

12.3. Bioackumulationspotential 
 

Substans Potentiell bioackumulation LogPow BCF 

Inga data - - - 

 

12.4. Mobilitet i jord 

- 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 

Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB. 
12.6. Andra negativa effekter 

Ingen. 
 

PUNKT 13: Undanröjning 
 

13.1. Metoder för avfallshantering 

Produkten är inte klassad som farligt avfall. Spill och avfall ska lämnas in på kommunens 
återvinningsstationer enligt nedanstående specifikationer. 

 

Kemikalieavfallsgrupp EAK-kod Avfallstyp 

H 06 03 14 Salt i fast form och saltlösningar, undantaget 
avfall som omfattas av 06 03 11 och 06 03 13 
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Speciell märkning: 
- 
Förorenat emballage: 
Emballage med restinnehåll av produkten ska avfallshanteras enligt samma bestämmelser som själva 
produkten. 

 

PUNKT 14: Transportinformation 
 

I enlighet med ADR och IMDG omfattas inte produkten av transportreglerna för farligt gods på väg eller till 
havs. 
14.1 -14.4. 

- 
14.5. Miljörisker 

- 
14.6. Speciella försiktighetsregler för användaren 

- 
14.7. Bulktransport i enlighet med bilaga II i MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Ej relevant. 
 

PUNKT 15: Information om reglering 
 

15.1. Speciella bestämmelser/speciella lagar för ämnet eller blandningen rörande säkerhet, hälsa 
och miljö 

- 
Användningsbegränsningar: 
- 
Krav på speciell utbildning: 
- 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen. 
 

PUNKT 16: Övrig information 
 

Övrig information: 
Källor: 

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse nr. 301 från 13 maj 1993 om fastställning av kodnummer, med 
senare ändringar. 
Kungörelse om arbete med ämnen och material (kemiska medel) – kungörelse nr. 1793 från 2015-12-
18. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse nr. 239 från 6 april 2005 om ungas arbete, med senare 
ändringar. 
Kungörelse nr. 1369 från 25 november 2015 om marknadsföring och märkning av flyktiga organiska 
föreningar i vissa färger och lacker, samt produkter för reparation av billacker. 
Kungörelse nr. 1075 från 24 november 2011 om klassning, paketering, märkning, försäljning och 
förvaring av ämnen och blandningar, med senare ändringar. 
Kungörelse nr. 849 från 24 juni 2014 lagen om kemikalier. 
Kungörelse nr. 1794 från 2015-12-18 om speciella åläggande för tillverkare, leverantörer och importörer 
med flera av ämnen och material enligt lagen om arbetsmiljö. 
Kungörelse nr. 507 från 2011-05-17 rörande gränsvärden för ämnen och material, med senare ändringar: 
Kungörelse nr. 1309 från 2012-12-18 rörande avfall, med senare ändringar. 
EU-direktiv nr. 1907/2006 (REACH). 
EU-direktiv nr. 1272/2008 (CLP), med senare ändringar. EU-
direktiv nr. 276/2010. 
ECHA – Den europeiska kemikalieagenturen. 
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Ordalydelse för H-texter som nämns i punkterna 2+3: 

- 
Övrigt 

Informationen i detta säkerhetsdatablad gäller endast produktnamnet i punkt 1 och gäller inte 
nödvändigtvis när produkten används tillsammans med andra produkter. 
Det har gjorts ändringar i följande punkter: 

- 
Detta säkerhetsdatablad ersätter version: 

- 
 


