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Utfärdandedatum: 2012-02-15 

 

 

SÄKERHETSDATABLAD 
 

 

 

1.  NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 

 

Produktnamn: Nitro Power 

 

Leverantör: Stundab 

  Box 47159 

  100 74  Stockholm 

  Tel: 08-549 008 88 

  Fax: 08-549 008 87 

 

Utfärdare: Thomas Lindberg  

 

I Nödsituation ring 112. Kontakta läkare eller giftinformationscentralen. 

 

2. FARLIGA EGENSKAPER 

Klassificering av ämnet eller blandningen: 

 

Klassificering enligt CLP 1272/2008/EG 

 

Skin Corr. 1A;H314 

 

ORSAKAR ALLVARLIGA FRÄTSKADOR PÅ HUD OCH ÖGON. 

 

Klassificering enligt 67/548/EG 

 

C:R35 

 

STARKT FRÄTANDE. 

 

Se  avsnitt 16 för förklaringar av riskfraser och faroangivelser. 

 

Märkningsuppgifter: 

 

Faropliktogram 

 

 
Signalord: 
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FARA 

 

Faroangivelse: 

 

H314   Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 

 

Skyddsangivelser: 

 

(P102)   Förvaras oåtkomligt för barn. 

P305+351+338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt 

med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. 

(P501) Innehållet/ Behållaren lämmnas till kommunens 

återvinningscentral. 

 

Skyddsangivelserna inom parantes gäller bara om produkten säljs till konsument. 

 

 

3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 

 

Ämne:   Svavelsyra kemiskt ren 

Koncentration:  50-96 vikt-% 

CAS-nr:  7664-93-9 

EG-nr:   231-639-5 

Index-nr:  016-020-00-8 

 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 

Medicinsk information: Information till läkare: Beakta risken för sekundär njurskada 

efter förtäring. 

Inandning: Frisk luft och vila. Ev andningshjälp. Skölj näsa och 

mun med vatten. Vid svåra besvär ge syrgas. 

Kontakta läkare. 

Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Skölj därefter med mycket 

vatten. Frätskada behandlas alltid av läkare. Kontakta 

läkare/sjukhus. 

Stänk i ögonen:  Skölj med vatten i 15-30min. Håll ögonlocken brett 

isär. SÖK LÄKARE OMEDELBART! 

Förtäring: Ge om möjligt ett par matskedar grädde om den 

skadade är vid fullt medvetande. Framkalla ej 

kräkning. Till sjukhus. 

 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND 

 

Släckningsmedium: Välj släckmedel beroende på vad som brinner. 

Använd inte vatten. 

Övrigt: Vid brandsläckning skaqll fullständig 

skyddsutrustning och friskluftsapparat användas. 

 Behållare i närheten av brand måste kylas eller 

flyttas. 

Brand och explosiotionsrisker: Vid kontakt med metaller ( t ex aluminium, järn, 
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Zink) kan det bildas vätgas som tillsammans med luft 

ger explosiv blandning. Koncentrerad syra (96%) kan 

vid kontakt med t ex trä, bomull, nitrater och klorater 

orsaka antändning eller explosion. Vid brand eller 

stark upphättning till sönderdelning kan det bildas 

svaveldioxid och svaveltrioxid. 

 

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 

Personliga skyddsåtgärder:  Se 8. 

 

Miljöskyddsåtgärder: Se 12. 

 

Saneringsmetoder: Sug upp med absorberande material. Skölj bort spår 

med vatten. Spolade ytor kan neutraliseras med 

vattenlösning av natriumkarbonat eller annan svag 

bas. 

 

7. HANTERING OCH LAGRING 

 

Hantering: observera anvisningarna för användning på etiketten. 

Öppnade behållare måste förslutas försiktigt och 

förvaras upprätt för att förhindra leckage. Låt det ej 

komma i ögon, på hud eller på kläderna. Använd 

alltid personlig skyddsutrustning: Skyddsglasögon, 

handskar, förkläde. Se sektion 8. Ät, drick eller rök ej 

under hanteringen. Öppna inte behållaren om det 

vfinns ett övertryck. Använd aldrig tillsammans med 

andra propplösare. Vid utspädning, tillsätt alltid 

produkten till vattnet.tillsättning av vatten till 

produkten kan ge kraftig upphättning och stänk av 

vätska till ögon, hud och kläder.. Kan ge 

missfärgning av rostfritt stål. 

Användning:  Kallavfettning, färdig att användas. 

Lagringsanvisning: Behållare förvaras väl tillsluten. Förvaras vid en 

temperatur som ej överskrider 50 
o
C. Skyddas från 

direkt solljus. Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt 

för barn. 

Lagringskriteria:  Kemisk lagring. 

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 

 

Gränsvärden: 

Namn: Svavelsyra   Cas-nr: 7664-93-9 Gränsvärde:1mg/m3(NGV) 

                      3mg/m3 (TGV) 

(ovanstående värden gäller för svavelsyra 96% och är 

hämtade från AFS 2005:17) 

          Nöddusch och ögonspolning skall finnas. Arbetsplats och 

arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten 

förhindras. Tvätta händerna efter att ha använt produkten. 
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Förebyggande åtgärder: Beakta gällande hygieniska gränsvärden för dekaner 

och högre alifatiska kolväten. Undvik hudkontakt. 

Begränsning av exponering: Undvik direktkontakt med varan. 

Andningsskydd: Helmask med gasfilter E (gul) och partikelfilter P2 

eller andningsapparat kan behövas. 

Handskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk ska 

skyddshandskar användas. T ex butylgummi, 

polyten, teflon,  

Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk ska 

ögonskydd/ansiktsskydd användas. 

 

 

 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

 
Form: Färglös/gulaktig vätska Löslighet i vatten (20

o
C): Obegränsat 

Fryspunkt (°C) ca-14  Kokpunkt:  338 (98%). 

   Ångtryck (20
o
C): <0,1 (96%) 

   Tändtemperatur: 250 
o
C. 

 

Densitet (g/cm³): ca 1,40 (50%) ca 1,84 (96%)    

  

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

 

Stabilitet:  Stabil vid normala förhållanden. 

Reagerar med/ material som bör undvikas: Reagerar med vatten under 

värmeutveckling. Angriper metaller, trä, läder, textil och byggnadsmaterial. Apparater, 

packningar mm kan frätas sönder. Angriper järn. Vid kontakt med metaller (t ex 

aluminium, zink och järn) bildas vätgas som tillsammans med luft kan bilda explosiva 

blandningar. 

Skadliga sönderdelningsprodukter: Stark upphettning kan ge giftiga gaser som 

innehåller svaveldioxid och svaveltioxid. 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

Inandning: Kan ge sveda, hosta, andnöd och medvetslöshet. Risk för 

lungskada bl a lungödem vid höga halter. Långvarig och upprepad 

kontakt kan ge kronisk luftrörskatarr och frätskador på tänderna. 

Förtäring: ger allvarlig frätskada med brännande smärta, kräkningar, 

magsmärtor, ev svår allmänpåverkan (chock) och njurskada. 

Frätskada kan uppkomma redan vid förtäring av små mängder. 

Stor risk för bestående besvär från ärrläkning av frätskada i 

matstrupe eller mage. 

Hudkontakt: vid hudkontakt kan ge allvarlig frätskada med sveda, blåsor och 

sår uppkomma.  

Ögonkontakt: Ånga,dimma och stänk i ögonen ger intensiv smärta och frätsår. 

Stor risk för bestående synskada, blindhet.  

Akut oral tox. : LD50, råtta  2140mg/kg 

Akut inhal. Tox : LC50, råtta 4h  0,375mg/l 



                                                                                                               Nitro power Sidan 5 av 6 

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

Akut tox. Daphnia: ECLO (48h) 28mg/l (mjukt vatten) 

  ECLO (48h) 88mg/l (sjövatten) 

 

 

 

Akut tox. För fisk: LC50 (48h) Lepomis macrochirus 49mg/l  

LC50 (96h) Gambusian affinis 42mg/l 

LC0 (100h)nguldfisk 134mg/l 

 

På grund av stark ph-sänkning verkar svavelsyra skadlig på fisk och vattenlevande djur- och 

växtplankton.  

Persistens och nedbrythet: Protolyseras i vatten till h+ och SO42-. 

 

Bioackumulation: Bedöms ej som bioackumulerande. 

 

Rörlighet: sjunker i vatten under snabb upplösning. Produkten tränger endast långsamt ner i 

torr mark, men i fuktig mark tränger den snabbare ner och kantaminerar grundvattnet. 

 

Miljöfarlighet: skadligt för vattenorganismer. Kan rdan vid låg koncentration och kortvarig 

exponering orsaka dödlighet eller förgiftning av vattenlevande organismer. Tillgänglig 

miljödata tyder dock på att endast större lokala utsläpp kan utgöra en risk. 

 

 

 

13. AVFALLSHANTERING 

 

Produkten är klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063). Kontakta 

kommunen eller av länstyrelsen godkänd entreprenör. 

14. TRANSPORTINFORMATION 

 

Svavellsyra med över 51% syra: 

 

RID/RID-S,ADR/ADR-S (bil-tåg): 

 

Klass:8  Förpackn.gr: 11 Faronummer: 80  

 UN nummer: 1830 IMDG (båt): 

Klass:8  Förpackn.gr:11 EmS: F-A,S-B  

UN nummer: 1830  Marine pollutant: Nej 

 

Svavelsyra med högst 51% syra: 

 

RID/RID-S,ADR/ADR-S (bil-tåg): 

 

         Klass:8  Förpackn.gr: 11 Faronummer: 80 

         UN nummer: 2796 IMDG (båt): 

           

Klass:8  Förpackn.gr:11 EmS: F-A,S-B 
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UN nummer: 2796 Marine pollutant: Nej   
  

 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER 

 

Märkning enligt CLP-förordningen (1272/2008/EG) finns angiven under punkt 2. 

 

16. ÖVRIG INFORMATION 

 

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad anses som korrekta enligt dagens kunskaper och 

erfarenhet men någon försäkran kan inte lämmnas att informationen är fullständig. Det 

är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det 

ändamål för vilket produkten ska användas. 

 

Förklaring av riskfraser och faroangivelser i avsnitt 2: 

 

R35 Starkt frätande 

 

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 


