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Utfärdandedatum: 2007-12-03 

 

 

SÄKERHETSDATABLAD 
 

 

 

1.  NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 

 

Produktnamn: Terminator 

 

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. SAMMANSÄTTNING/ÄMNES KLASSIFICERING 

 

Kemiskt namn Cas-Nr Halt % Symboler; R-fraser 

Natriumhypoklorit 7681-52-9 min 12 C R34,R31 

Natriumhydroxid 1310-73-2 0,1-1,7 C R35 

Vatten 7732-18-5 ca 85 

EG-nummer: 231-668-3 Index-nr: 017-011-00-1 

EG-nummer: 215-185-5 Index-nr: 011-002-00-6 

EG-nummer: 231-791-2  

Förklaring till R-fraser: Se avsnitt 16. 

SYMBOLER OCH RISKFRASER SOM EJ TAGES MED VID BEDÖMNINGEN 

UNDER PUNK 3 OCH 15:: 

R35 STARKT FRÄTANDE 

 

3. FARLIGA EGENSKAPER 

 

Farokod: C  = Frätande 

R31  Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. 

Hälsofarliga egenskaper: R31 Frätande 

 IRRITERANDE. UTVECKLAR GIFTIG GAS VID 

KONTAKT MED SYRA. IRRITERAR ÖGONEN 

OCH HUDEN. 

Miljöfarliga egenskaper: Natriumhypoklorit är mycket giftigt för 

vattenlevande  organismer enligt testdata, men är inte 

klassificerat som miljöfarligt ämne enligt bilaga 5 i 

KIFS 2001:3. 
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Brand-/Explosionsrisker: Ej märkningspliktigt som brandfarlig enligt gällande 

svenska föreskrifter. 

 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 

 

Generellt: I tveksamma fall eller när symtom kvarstår –kontakta läkare. 

Inandning: Frisk luft, värme och vila, helst i halvsittande ställning Skölj näsa 

och mun med vatten. Vid svåra besvär ge syrgas. Kontakta läkare. 

Hudkontakt: Skölj genast med mycket vatten, vid behov även innanför kläderna. 

Tag av nedstänkta kläder. Frätskada behandlas av läkare. Kontakta 

läkare/sjukhus. 

Stänk i ögonen: Skölj genast med mjuk vattenstråle i minst 15 minuter (ögonlocken 

hålls brett isär). Åk därefter snarast till sjukhus och kontakta 

ögonläkare. Vid ögonskada krävs kontinuerlig sköljning. 

Förtäring: Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt 

medvetande. Framkalla ej kräkning. Åk omedelbart till sjukhus. 

Särskild utrustning på arbetsplats: Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall 

finnas på arbetsplatsen. 

 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND 

 

Släckningsmedium: Beroende på vad som brinner. Risk för frätande stänk 

om vatten används. 

Eldsläckningsprocedur: Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles 

med vatten. 

Olämpliga släck medel: Av säkerhetsskäl: sluten vattenstråle. 

Brand- och explosionsrisker: Vid kontakt med vissa metaller (t ex zink, 

aluminium) kan det bilda vätgas som tillsammans 

med luft ger explosiv blandning. 

  

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 

Personliga skyddsåtgärder: Se 8. 

Miljöskyddsåtgärder: Se 12. 

Saneringsmetoder: Förhindra utsläpp i avlopp. Spill täckes med sugande 

material och hälls i behållare för destruktion. Spola 

rent med mycket vatten. Kontakta räddningstjänsten 

vid större spill. Spill kan medföra halkrisk. Vid större 

utsläpp i vatten kontakta vattenverk eller 

reningsverk. 

 

7. HANTERING OCH LAGRING 

 

Hantering: Behållarna hålls väl slutna. Iakttag normal aktsamhet för att 

undvika hud- och ögonkontakt. Beakta allmänna hygienåtgärder 

vid kontakt med kemiska ämnen. 

Användning: Mögelsanering, färdig att användas. 

Lagringsanvisning: Håll förpackningen noga stängd. Förvaras svalt och mörkt men 

över fryspunkten. Undvik stark värme. Mekanisk ventilation och 



                                                                                                                Terminator  Sidan 3 av 6 

punktutsug kan behövas. Förvaras åtskilt från syror, alkoholer och 

aminer. 

Lagringskriteria: Kemisk lagring. Arbetsplats och arbetsmetod utformas så att 

direktkontakt med produkten förhindras. Ej uppvärmning eller 

svetsning i apparatur som innehåller natriumhypoklorit.  

Lämpligt förvaringsmaterial: Peroxidvulkat EPDM-gummi. 

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 

 

Förebyggande åtgärder: Sörj för god ventilation. Använd blåställ. Nöddusch 

och ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen. Sörj 

för god mycket god ventilation. Undvik direktkontakt 

med produkten. 

Begränsning av exponering: Undvik direktkontakt med produkten. 

Andningsskydd: Normalt sett behövs inget andningsskydd. Skulle 

andningsskydd ändå behövas så rekommenderas 

helmask med gasfilter B(grå) och partikelfilter P2 

eller andningsapparat. Att tänka på speciellt vid 

dimmbildning. 

Beakta gällande hygieniska gränsvärde för natriumhydroxid: 

Takgränsvärde (TGV): - ppm 2 mg/m³ 

Handskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk ska 

skyddshandskar användas.  

Välj rätt kemikalieskyddshandske för natriumhypoklorit såsom  

Kemskydd: > 8h: Naturgummi, neopren, nitrilgummi, polyeten  

  och polyvinylklorid. 

Kemskydd  4 -  8h: 4H 

Ögonskydd: vid risk för direktkontakt eller stänk ska 

ögonskydd/ansiktsskydd användas. 

Hudskydd: Använd särskilda skydds- och överdragskläder. 

 

Hygieniska åtgärder: Ät, drick eller rök INTE vid arbetsplatsen. Tvätta 

händer efter att ha arbetat med ämnet. 

 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

 

Varubeskrivning: Svagt gulgrön vätska  med karaktäristisk lukt av klor. 

Densitet (kg/m³): ca: 1230 

Kokpunkt (°C): *) *) sönderdelas 

Smält-/steln.p.°C: ca: -20 

Ångtryck (kPa): Mycket lågt. 

Lösligt i vatten: Fullständigt blandbar. 

Log Pow: **) **) ej tillämpligt 

Flampunkt (°C): Ingen 

Tändtemp. (°C): Ingen. 

pH-värde: ca: 13 Koncentrat 

 Mol. Vikt (g/mol): 74,45 

 Formel: NaOC1  
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

 

Stabilitet: Stabil vid normal hantering. 

Förhållanden som bör undvikas: Sönderdelas långsamt till syrgas, sönderdelning 

påskyndas av solljus och vissa metaller t ex nickel, kobolt och koppar. 

Material och kemiska produkter 

som bör undvikas: Reagerar under värmeutveckling med syra varvid 

klorgas bildas. Kraftigt oxidationsmedel som reagerar med organiska ämnen. Kan bilda 

explosiva produkter med bl. a alkoholer och aminer. 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

AKUT TOXICITET: 

LD50 oralt råtta: 8200 mg/kg *) 

*) Värde för 12,5 % aktivt klor. 

Inandning: Vid uppvärmning eller kontakt med syror avger 

natriumhypokloritlösn. bl. a klorgas som vid inandning av dimma 

kan ge hosta, sveda i näsa och svalg, illamående, tryck över bröstet 

och andningsbesvär. Risk för lungskada och vätskeutgjutning i 

lungorna (lungödem) som kan tillkomma efter flera timmar utan 

besvär. Långvarig och upprepad kontakt kan ge kronisk 

luftrörskatarr och frätskada på tänderna. 

Förtäring: Förtäring ger frätskada med brännande smärta, kräkningar, diarré, 

eventuell svår allmänpåverkan såsom chock och njurskador. Risk 

för bestående besvär från ärrläkning av frätskada i matstrupen. 

Hudkontakt: Kan ge hudsprickor och kontakteksem. Kan ge sveda och frätsår. 

Ögonkontakt: Stänk i ögonen ger sveda och frätsår. Risk för bestående synskada. 

Dimma verkar kraftigt irriterande. 

 

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

AKVATISK TOXICITET: 
Fisk: LC50/96h: 5,9 mg/1 (Pimephales promelas, pH 7,2 – 7,9) 

 LC50/48h: 0,1 mg/1 (Leuciscus idus) 

 LC50/ 2h: 0,28 mg/1 (regnbågslax, pH 6,5) 

Daphnia: EC50/24h: 0,005 mg/1 (Ceriodaphnia dubia) 

Alger IC50/24h: 0,4 mg/1 (Dunadiella primolecta) 

PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET: 

Dissocieras i vatten till Na+ och OC1-. 

Hypokloritjonen (OC1-) sönderfaller långsamt och spontant till syrgas och kloridjon. I 

vattenmiljön påskyndas sönderdelningen a solljus, värme och närvaro av vissa metaller  

(t ex nickel, kobolt och koppar). Om pH sänks till under 10 så börjar OC1- att om-

vandlas till HOC1 (underklorsyrlighet). Vid pH under 5 omvandlas (underklorsyrlighet) 

till klorgas. 

BIOACKUMULATION: 

Bioackumuleras ej i vattenmiljön. 

MILJÖFARLIGHET: 

MYCKET GIFTIG FÖR VATTENORGANISMER: Kan redan vid låg koncentration 

och kortvarig exponering orsaka hög dödlighet eller förgiftning av flera fiskarter och 

andra vattenorganismer.  



                                                                                                                Terminator  Sidan 5 av 6 

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

giftighet för landlevande däggdjur. Bioackumuleras ej i vattenmiljön. 

Natriumhypokloritlösning är starkt alkalisk. Vid spill kan pH höjas kraftigt vilket 

innebär risk för bl a fiskdöd. 

 

13. AVFALLSHANTERING 

 

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

lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förhindra utsläpp i avloppet. Förorenat 

emballage klassas som själva produkten. 

EWC-KOD: 

För den här produkten, i enlighet med den europeiska avfallsstandarden (EWC), kan inte 

en avfallskategori anges, därför att kunden måste först fastställa produktens ändamål. 

Avfallskategori måste anges i enlighet med den lokala myndigheten för hantering av 

avfall. 

 

14. TRANSPORTINFORMATION 

 

Natriumhypokloritlösning 

ADR/RID (landtransport) 

UNnr 1791 

Godsbeskrivning Hypokloritlösning (Natriumhypokloritlösning) 

Etikett + PG –grupp 8, PG III Faronummer 80 

Klass 8 TK-id  NA001 

IMDG (sjötransport) 
Proper ship name Hypochlorite, solution 

Class/division 8 

UNnr 1791 EMS no F-A, S-B 

Packing group III Labels  8 

DGR (flygtransport) 

Proper ship namn Hypochlorite, solution 

Class/division 8 

UNnr 1791 

Packing group III 

 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER 

 

KLASSIFICERING 

Hälsofarlig kemisk produkt 

Symbol: Frätsymbol 

Farosymbol: FRÄTANDE 

Miljöfarlig kemisk produkt 

Symbol: Ej märkningspliktig. 

Brandfarlig vara 

Symbol: Ej märkningspliktig. 

Innehåll: Natriumhypokloritlösning 

Riskfraser: R31: UTVECKLAR GIFTIG GAS VID KONTAKT MED SYRA. 

  R34: Frätande 

 

Skyddsfraser:  
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 S28: Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och 

vatten. 

 S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta 

omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. 

 S50: Blanda inte med syror eller organiska ämnen. 

Märkning 

EG etikett J 

EG-märkning  EG-nr 231-668-3 

Etikett version 1  Index no 017-011-001 

Övriga bestämmelser: AFS 2000:3  Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling: 

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. 

 

16. ÖVRIG INFORMATION 

 

Förklaring till R-fraser som finns under avsnitt 2: 

 

R31 UTVECKLAR GIFTIG GAS VID KONTAKT MED SYRA. 

R34 FRÄTANDE 

R35 STARKT FRÄTANDE 

 

--- 


