
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
det advares mot

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent

SIKKERHETSDATABLAD

Heydi Trollkraft

26.07.2012

25.07.2016

Heydi Trollkraft

201, 203, 202

7054150000185, 7054150002035, 7054150000192

Beskrivelse: Sprengsement.

Sprengsement som sprenger fjell og betong.

SU19 Bygg-og anleggsarbeidSU21 Private forbrukere Private husholdninger (=
allmennheten = forbrukere)

PC10 Bygge- og konstruksjonsprodukter som ikke dekkes andre stederPC11
Eksplosiver

PROC19 Manuell blanding med intim kontakt og kun personlig verneutstyr tilgjengelig

ERC10A Utbredt utendørs bruk av langlivede artikler og materialer med lave utslipp

HEY'DI AS

Tretjerndalsvegen 68

Postboks 13

2017

Frogner

Norge

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

GTIN-nr.

Funksjon

Kjemikaliets bruksområde

Relevant identifiserte bruk-
sområder

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land
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1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)

+47 63 86 88 00

+47 63 86 88 01

heydi@heydi.no

www.heydi.no

979657919

Alan Ulstad

Telefon: + 47 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE3; H335

Produktet inneholder sement og brent kalk som blandet med vann virker etsende på
hud og øyne.

Calcium Oxide 60 - 80 %

Fare

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.
P313 Søk legehjelp.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P261 Unngå innånding av støv.
P501 Innehold/emballasje leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale
forskrifter.

Nei

Telefon

Telefaks

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til
CLP (EC) No 1272/2008
[CLP / GHS]

Stoffets/blandingens farlige
egenskaper

Sammensetning på mer-
keetiketten
Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Følbar merking
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2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Calcium Oxide CAS-nr.: 1305-78-8

EC-nr.: 215-138-9
REACH reg. nr.:
01-2119475325-36

Skin Irrit. 2;H315
Eye Dam. 1;H318
STOT SE3;H335

60 - 80 %

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Støv eller sprut fra blandingen kan gi varige øyeskader. Støv kan irritere svelg og
luftveier og forårsake hoste.

Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Søl og forurensning bør unngås. I
kontakt med vann herder produktet til en fast masse som ikke er biologisk nedbrytbart.

Produktet inneholder sement og brent kalk som blandet med vann virker etsende på
hud og øyne.

Aluminatsement er ikke merkepliktig, men blandet med vann kan virke irriterende på
hud og øyne.

Se rubrikk 16 for fullstendige H-setninger.
Produktet er støvredusert. Faren for eksponering av respirabelt støv er derfor sterkt
redusert.

Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Transporter til
sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Skyll straks tilsølt hud med vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll
huden med vann.

Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet
fra øyet før skylling. Kontakt lege øyeblikkelig. Fortsett å skylle.

Brekninger må ikke fremkalles. Gi mye vann for å fortynne stoffet. om mulig også aktivt
kull(kullsuspensjon). Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transporter til sykehus.

Generell helsekontroll.

Irriterer øynene og huden.

Finkornede produkter kan klø og forårsake ubehag og virke lett uttørkende.

Symptomatisk behandling.

PBT / vPvB

Helseeffekt

Miljøeffekt

Beskrivelse av blandingen

Begrunnelse for å oppgi
komponenten i SDS

Komponentkommentarer

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helseperson-
ell
Akutte symptomer og
virkninger
Forsinkede symptomer og
virkninger

Medisinsk behandling
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AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.1.1. For ikke-innsatspersonell

6.1.2. For innsatspersonell

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ved tvil eller ved vedvarende symptomer - søk legehjelp.

Velges i forhold til omgivende brann.

Vann.

Kalsiumoksid reagerer med vann og avgir varme. Dette kan medføre risiko for
brannfarlig materiale.

Benytt brannbestandige / flammehemmende klær. Bruk åndedrettsbeskyttelse med
frisklufttilførsel.

Bruk slokketiltak som egner seg for de lokale forholdene og miljøet rundt.

Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr.

Unngå støvutvikling. Sørg for tilstrekkelig lufting. Unngå kontakt med hud og øyne.

Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk 8.

Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk 8.

Bruk beskrevet verneutstyr. Se rubrikk 8.

Unngå spredning av støv og forurensede materialer. Hell ikke vann på søl da vann vil
spre sølet og føre til ytterligere forurensning. Samles opp for destruksjon.

Bruk egnet støvsugerutstyr når dette er mulig.
Spill samles og kastes som farlig avfall. Unngå støvdannelse. Unngå vann på spilt
materiale eller beholdere som lekker.

Oppbevares i lukket beholder.

Større mengder samles opp og leveres på godkjent mottaksstasjon. Små mengder tas
opp mekanisk, unngå støvdannelse.

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Personlig verneutstyr

Brannslokkingsmetoder

Spesielt beskyttelsesutstyr
for brannmenn

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å
beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å
beskytte personell

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å
beskytte ytre miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring

Forvaring

Annen informasjon
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6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Calcium Oxide CAS-nr.: 1305-78-8 8 t. normverdi: 2 mg/m³ Norm år: 2015

Se rubrikk 1 for nødkontaktsinformasjon.
Se rubrikk 8 for opplysninger om egnet personlig utstyr.
Se rubrikk 13 for opplysninger om avfallshåndtering.

Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Unngå å bruke kontaktlinser når du
håndterer dette produktet. Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være
tilgjengelige på arbeidsplassen. Følg bruksanvisningen. Unngå støvdannende
håndtering.

Unngå støvdannelse.

Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling. Det må ikke spises,
drikkes eller røykes i områder der dette materialet håndteres. God personlig hygiene er
nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen
forlates.

Lagres tørt og i lukket emballasje. Kontakt med luft og fukt må unngås. Produktet må
oppbevares i originalemballasje og utenfor barns rekkevidde. Unngå kontakt med syrer
og nitroforbindelser. Ikke bruk aluminium til transport eller oppbevaring hvis det er noen
risiko for kontakt med vann.

Unngå kontakt med fukt og værpåvirkninger. Ikke bruk aluminium til transport eller
oppbevaring hvis det er noen risiko for kontakt med vann.

Ikke bruk aluminium til transport eller oppbevaring hvis det er noen risiko for kontakt
med vann.

Hold borte fra syre, store mengder med papir, halm og nitroforbindelser.

Kommentarer: Oppbevares tørt. Unngå fuktighet.

Les beskrivelse i teknisk datablad/produktdatablad om forberedelse av overflaten før
bruk.

Sprengsement som sprenger fjell og betong.

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å beskytte miljøet

Råd om generell yrkeshy-
giene

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Krav til lagerrom og be-
holdere

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold
Luftfuktighet

Anbefalinger

Spesielle bruksområder
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EC-nr.: 215-138-9
REACH reg. nr.:
01-2119475325-36

Silisiumdioksid CAS-nr.: 69012-64-2
EC-nr.: 273-761-1
REACH reg. nr.:
01-2119486866-17

8 t. normverdi: 3 mg/m³
Grense korttidsverdi
Verdi: 10 mg/m³

Norm år: 2010

Sjenernede støv, totalstøv 8 t. normverdi: 10 mg/m³ Norm år: 2014
Sjenerende støv, respirabelt
støv

8 t. normverdi: 5 mg/m³ Norm år: 2014

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt

Forholdsregler for å hindre eksponering

Åndedrettsvern

Calcium Oxide

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Dermal - Systemisk effekt
Verdi: 1 mg/m³

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Dermal - Systemisk effekt
Verdi: 4 mg/m³

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Eksponeringsfrekvens: Kortsiktig (akutt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 816 mg/l

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Vann
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 370 µg/l

Silisiumdioksid inneholder <0,1% respirabelt krystallinsk silika.

Arbeidstilsynets orientering (best.nr.450) ”Kartlegging og vurdering av eksponering for
kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære".

Mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Sørg for bruk av anbefalt
verneutstyr og vernetøy. Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.

Normale forsiktighetsregler ved håndtering av kjemikalier skal følges. Mulighet for
øyespyling bør finnes på arbeidsplassen.

Bruk støvmaske klasse P2 ved arbeider som medfører støvutvikling.

Komponent

DNEL

PNEC

Annen informasjon om gren-
severdier

Anbefalte overvåkningstiltak

Begrensning av eksponering
på arbeidsplassen

Instruksjon om tiltak for å
hindre eksponering

Åndedrettsvern
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Håndvern

Øye- / ansiktsvern

Hudvern

Termisk fare

Hygiene / miljø

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Eksponeringskontroll

Maske med støvfilter. Støvfilter P2 (for fint støv).

EN 143

Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

< 8t Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

> 8t Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

EN 374

Verdi: Gjennomtrengningstid for de nevnte hanskemateriale er som regel > 480 min.

Verdi: 0,1 - 0,4 mm.

Kan ved langvarig/ofte hudkontakt tørre ut huden med fare for sprekkdannelser.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

EN 166

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.

EN 340

Det anbefales at man vasker seg eller dusjer og deretter bruker fuktighetskrem på den
eksponerte huden.

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal verneklær anvendes.

Ingen anbefaling angitt.

Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Ta straks av alle klær som er
blitt våte eller tilsølt. Vask straks tilsølt hud med såpe og vann.

Unngå utslipp til miljøet.

Masketype

Referanser til relevante
standarder

Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse,
kortsiktig kontakt
Hud- / håndbeskyttelse,
langvarig kontakt
Referanser til relevante
standarder
Gjennomtrengningstid

Tykkelsen av hanskemateri-
ale
Håndbeskyttelse, kommen-
tar

Øyevern

Referanser til relevante
standarder

Annet hudvern enn hånd-
vern
Referanser til relevante
standarder
Ytterligere hudbeskyttelses-
tiltak

Hudbeskyttelse, kommentar

Termisk fare

Spesifikke hygienetiltak

Begrensning av miljøek-
sponering
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Annen informasjon

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Bruk verneutstyr, se rubrikk 8.2 Følg etikettens bruksanvisning.

Alt verneutstyr bør være CE-merket. Forurensede klær må vaskes før de brukes igjen.

Pulver

Grå

Luktfri

Status: I handelsvare
Kommentarer: Oppløst i vann.

Status: I løsning
Verdi: 12 - 12,5

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke kjent.

Verdi: 1300 kg/m³

Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke kjent.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke relevant.

Ingen eksplosive egenskaper.

Oppfyller ikke kriteriene for oksiderende.

Blandbar med vann.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Ikke kjent.

Tiltak ved privat bruk av
kjemikalier

Annen informasjon

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt / smeltepunkt-
intervall
Kokepunkt / kokepunktinter-
vall
Flammepunkt

Eksplosjonsgrense

Damptrykk

Relativ tetthet

Løselighet i fett

Fordelingskoeffisient: n-ok-
tanol/vann
Selvantennelighet

Dekomponeringstemperatur

Viskositet

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

Blandbarhet

Ledningsevne

Dråpepunkt

Flytepunkt

Partikkelstørrelse
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AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske data fra komponenter

Kommentarer: Ikke kjent.

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håndtering
overholdes.

Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene.

Produktet er stabilt under anbefalte lagringsforhold - se avsnitt 7.

Reduser kontakt med luft og fukt til et minstemål for å hindre nedbrytning.

Sterk eksoterm reaksjon med syrer. Kalsiumoksid reagerer med aluminium og messing
i nærvær av fuktighet og gir hydrogenutvikling. Kalsiumoksid avgir varme når det
reagerer med vann. Dette kan være farlig i kontakt med brannfarlige stoffer.

Ingen farlige spaltningsprodukter når håndteres og lagres riktig.

Ved blanding av større mengder enn 5-10 kg kan varmeutvikling føre til en rask
herding. Dette vil arte seg som en "blow out" i åpne beholdere.

Ikke grunnlag for klassifisering som akutt giftig.

Calcium Oxide

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 2000 mg/kg kroppsvekt
Forsøksdyreart: rotte
Test referanse: OECD 425

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50

Utvidelseskoeffisient

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Annen informasjon

Andre toksikologiske data

Komponent

Akutt giftighet
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Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2500 mg/kg kroppsvekt
Forsøksdyreart: kanin
Test referanse: OECD 402

Irriterer luftveiene.

Irriterer huden.

Kalsiumdihydroksid medfører fare for alvorlig øyeskade. Ut fra forsøk klassifiseres som
alvorlig irriterende for øyet H318- Gir alvorlig øyeskade.

Etsende virkning på slimhinner i munn, svelg og magesekk, forårsaker sterke smerter.

Kalsiumoksid irriterer huden (forsøk på levende kaniner). Ut fra forsøksresultater må
kalsiumoksid klassifiseres som hudirriterende. [Skin Irrit 2 (H315 – Irriterer huden)]

Kalsiumdihydroksid medfører fare for alvorlig øyeskade. Ut fra forsøk klassifiserers
som alvorlig irriterende for øyet R41 Fare for alvorlig øyeskade / H318- Gir alvorlig
øyeskade.

Ingen tilgjengelige data. Kalsiumoksid regnes ikke for å kunne framkalle hudallergi ut
fra virkningens karakter (pH-endring) og fordi kalsium regnes som essensielt for den
menneskelige ernæringen. Ikke grunnlag for klassifisering som allergiframkallende.

Gentoksiske potensialet av kalsium er ikke kjent (bakteriell reverse mutasjonsanalyse
(Ames test, OECD 471): negative) Epidemiologiske data fra mennesker viser at
kalsiumoksid mangler potensial for forplantningsgiftighet.

Kalsium (gitt som Ca-laktat) er ikke kreftfremkallende (resultat fra forsøk på rotter).
pH-virkningen til kalsiumoksid innebærer ikke fare for å framkalle kreft.
Epidemiologiske data fra mennesker gir ikke grunnlag for at kalsiumoksid har noen
evne til å framkalle kreft. Ikke grunnlag for klassifisering som kreftfremkallende.

På grunn av pH-effekten er det ingen bevis for en reproduktive risiko

Kalsiumoksid er irriterende på luftveiene (STOT SE 3 (H335 - kan irritere luftveiene,

Den orale giftigheten til kalsium ivaretas av den øvre inntaksgrensen (UL) for voksne
som av EUs Vitenskapelige matvarekomité (SCF) er bestemt til UL = 2500 mg/d og
svarer til 36 mg/kg kroppsvekt/d (70 kg-person) for kalsium.
Giftigheten til CaO gjennom huden regnes ikke som relevant på grunn av det
forventede ubetydelige opptaket gjennom huden og at lokal irritasjon er den primære
helsevirkningen (pH-endring). Giftigheten til CaO ved innånding (lokal virkning,
irritasjon av slimhinnene) ivaretas av en 8-timers TWA som EUs Vitenskapelige komité
om yrkeseksponeringsgrenser (SCOEL) har bestemt til 1 mg/m³ respirerbart støv (se
punkt 8.1).
Derfor er det ikke behov for å klassifisere CaO som giftig ved langvarig eksponering.

Det er ikke kjent at kalsiumhydroksid utgjør noen aspireringsfare.

Sodium polynaphtylmethane sulphonate

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: ~ 3000 mg/kg
Forsøksdyreart: rat
Kommentarer: Literature information

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Etsende / irriterende på hu-
den

Alvorlig øyeskade / irritasjon

Luftveis- eller hudsensibilis-
ering

Arvestoffskader

Kreftfremkallende egen-
skaper, annen informasjon

Reproduksjonsskader

STOT – enkelteksponering

STOT – gjentatt eksponer-
ing

Aspirasjonsfare

Komponent

Akutt giftighet

Heydi Trollkraft - Versjon 14 Side 10 av 20

Dette dokumentet er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 25.07.2016



Akutt toksisitet, estimat for blanding

Potensielle akutte effekter

Forsinket / repeterende

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske

Symptomer på eksponering

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Ikke kjent.

Høye konsentrasjoner av støv kan irritere luftveiene. Produktet er støvredusert. Faren
for eksponering av respirabelt støv er derfor sterkt redusert.

Ut fra forsøksresultater (kaniner) må kalsiumoksid klassifiseres som hudirriterende,
R38 Irriterer huden - H315 Irriterer huden.

Ut fra forsøksresultater (kaniner) må kalsiumoksid klassifiseres som alvorlig irriterende
på øye, H318 Gir alvorlig øyeskade. Ikke bruk kontaktlinser. Bruk tettsittende
vernebriller med sideskjermer eller komplette vernebriller med bredt synsfelt. Det er
også tilrådelig å ha personlig lommeøyevasker.

Etsende virkning på slimhinner i munn, svelg og magesekk, forårsaker sterke smerter.

Kalsiumoksid regnes ikke for å kunne fremkalle hudallergi ut fra virkningens karakter
(pH-endring) og fordi kalsium regnes som essensielt for den menneskelige ernæringen.
Ikke grunnlag for klassifisering som allergifremkallende.

Faren for langtidsskadevirkninger ved yrkesmessig eksponering anses for å være
minimal.

Kalsium (gitt som Ca-laktat) er ikke kreftframkallende (resultat fra forsøk på rotter).
pH-virkningen til kalsiumoksid innebærer ikke fare for å framkalle kreft.
Epidemiologiske data fra mennesker gir ikke grunnlag for at kalsiumoksid har noen
evne til å framkalle kreft. Ikke grunnlag for klassifisering som kreftframkallende

Ikke kjent.

Kalsium (gitt som Ca-karbonat) er ikke giftig for forplantningen (resultat fra forsøk på
mus).
pH-virkningen innebærer ikke fare for forplantningen.
Epidemiologiske data fra mennesker viser at kalsiumoksid mangler potensial for
forplantningsgiftighet. Verken dyreforsøk eller kliniske studier på mennesker med
forskjellige kalsium salter har påvist noen
virkningen på forplantningen eller fosterutviklingen. Kalsiumoksid er altså ikke giftig for
forplantningen eller fosterutviklingen.
Det kreves ikke klassifisering som forplantningsgift i henhold til forskriften (EC) 1272/
2008.

Ikke kjent

Den orale giftigheten til kalsium ivaretas av den øvre inntaksgrensen (UL) for voksne
som av EUs Vitenskapelige matvarekomite (SCF) er bestemt til UL= 2500 mg/dog
svarer til 36 mg/kg kroppsvekt/d (70 kg-person) for kalsium.

Distribusjon

Metabolisme

Toksikokinetik

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Allergi

Kroniske effekter

Kreftfremkallende egen-
skaper, annen informasjon

Arvestoffskader

Fosterskadelige egenskaper

Reproduksjonsskader

Symptomer på overek-
sponering
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AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Toksikologiske data fra komponenter

Giftigheten til CaO gjennom huden regnes ikke som relevant på grunn av det
forventede ubetydelige opptaket gjennom huden og at lokal irritasjon er den primære
helsevirkningen (pH-endring). Giftigheten til CaO ved innånding (lokal virkning,
irritasjon av slimhinnene) ivaretas av en 8-timers TWA som EUs Vitenskapelige komite
om yrkeseksponeringsgrenser (SCOEL) har bestemt til 1 mg/m³ respirerbart støv (se
punkt 8.1 ).
Derfor er det ikke behov for å klassifisere CaO som giftig ved langvarig eksponering.

Kalsiumoksid i høy konsentrasjon brukes til desinfekjson av kloakkslam på grunn av
temperaturøkningen og pH-forhøyningen. Innblanding av stoffet i vann vil øke vannets
pH-verdi og derfor ha en viss toksisk virkning på livet i vann under gitte forutsetninger.

Calcium Oxide

Verdi: 50,6 mg/l
Testvarighet: 96 h
Art: ferskvannsfisk
Metode: LC50

Verdi: 184,57 mg/l
Testvarighet: 72 h
Art: ferskvannsalger
Metode: EC50

Verdi: 49,1 mg/l
Testvarighet: 48 h
Art: bløtdyr i ferskvann
Metode: EC50

Resultatene for kalsiumdihydroksid gjelder også for kalsiumoksid, siden dette danner
kalsiumdihydroksid ved kontakt med vann.

Akutt pH-virkning. Dette produktet er nyttig for å korrigere surheten i vann, men
konsentrasjoner på over 1 g/l kan være skadelig for livet i vannet. En pH-verdi over >12
vil imidlertid synke raskt på grunn av fortynning og karbonatisering.

Kalsiumoksid reagerer med vann og/eller karbondioksid til henholdsvis
kalsiumdihydroksid og/eller kalsiumkarbonat, som er tungtløselige og har lav mobilitet i
de fleste jordsmonn.

Kommentarer: Ikke aktuelt for uorganiske stoffer.

Aluminatsement

Forventes ikke å bioakkumulere.

Sodium polynaphtylmethane sulphonate

Verdi: > 100 mg/l
Testvarighet: 96 h
Metode: OECD 203
Test referanse: Test referanse. Verdien er avledet fra produkter med lignende struktur
eller sammensetning.

Økotoksisitet

Komponent

Akutt akvatisk fisk

Akutt akvatisk alge

Akutt akvatisk Daphnia

Akvatisk, kommentarer

Økotoksisitet

Mobilitet

Biologisk nedbrytbarhet

Komponent

Akvatisk, kommentarer

Komponent

Akutt akvatisk fisk
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Verdi: 220 mg/l
Testvarighet: 48 h
Test referanse: Test referanse. Verdien er avledet fra produkter med lignende struktur
eller sammensetning.

Ikke aktuelt for uorganiske stoffer.

Kommentarer: Ikke kjent.

Kommentarer: Ikke kjent.

Kommentarer: Ikke kjent.

Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare.

Ingen bioakkumulering er indikert.

Kommentarer: Ikke kjent.

Produktet er i pulverform og kan derfor støve noe under bruk eller ved uhell.

Kommentarer: Ikke kjent.

Kommentarer: Blandbar med vann.

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Ved transport av større mengder som utsettes for vann eller mye fuktighet vil en
"støveksplosjon" kunne forekomme.

Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Samles opp i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Få bekreftet
rutiner for avfallsdeponering med kommuneingeniør/miljøsjef/Miljødirektoratet og lokale
forskrifter. Innvendig emballasje er farlig avfall.
Utvendig emballasje avhendes i henhold til lokale forskrifter.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930,
med endringer. Veileder (Norsas) om innlevering og deklarering av farlig avfall (2015).

Akutt akvatisk Daphnia

Persistens- og nedbryt-
barhetsbeskrivelse
Biologisk nedbrytbarhet

Kjemisk oksygenforbruk
(COD)
Biologisk oksygenforbruk
(BOD)
Persistens og nedbryt-
barhet, kommentarer

Bioakkumuleringspotensial

Biokonsentrasjonsfaktor
(BCF)

Mobilitet

Overflatespenning

Vannløselighet

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / an-
nen informasjon

Miljøopplysninger, kon-
klusjon

Egnede metoder til fjerning
av kjemikaliet

Relevant avfallsregelverk
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AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen

Ja

Ja

EAL: 150102 emballasje av plast
EAL: 150101 emballasje av papir og papp/kartong
EAL: 010407 avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av
ikke-metallholdige mineraler

7132

Innvendig emballasje er farlig avfall. Utvendig emballasje leveres til godkjent
avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Ved håndtering av avfall må det tas
hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant. Se rubrikk 12 for mer informasjon.

Ikke relevant.

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

Ved vurdering er det ikke identifisert restriksjoner.

Produktet er klassifisert som
farlig avfall
Emballasjen er klassifisert
som farlig avfall
Avfallskode EAL

NORSAS

Annen informasjon

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler

Andre relevante op-
plysninger

Vurderte restriksjoner
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Ikke underlagt autorisasjon.

Ingen begrensninger identifisert.

Ingen andre merkekrav.

Ingen anbefaling angitt.

EUs forordning nr. 1907/2006 (REACH) avdeling IV, art. 31, og vedlegg II.
EUs forordning om klassifisering merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(forkortet CLP) (EC)) nr. 1272/2008 m/endringer
Vedlegg XIV – Liste over stoffer som krever autorisasjon. Med endringer.
Vedlegg XVII – Restriksjoner på produksjon, markedsføring og bruk av bestemte farlige
stoffer.
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier nr. 1358 06.12.2011 m/endringer.
Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 m/endringer.
ADR/RID 2015 forskrift nr. 384 01. april 2009.
Forskrift 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og
andre produkter (Produktforskriften m/endringer).

REACH informasjon: Alle ingrediensene i Hey'di AS produkter er allerede registrert,
eller tatt opp av våre oppstrøms leverandører eller ekskludert fra regulering og / eller
unntatt fra registrering.

24086

Nei

Ja

Opplysninger gitt i sikkerhetsdatabladet er utarbeidet på grunnlag av opplysninger fra
underleverandører, og er iht. opplysninger i vår besittelse på sist angitte revisjonsdato.
Opplysningene er å anse som retningsgivende for sikker bruk, bearbeiding, lagring og
transport. Det forutsettes at produktet benyttes iht. beskrivelse på emballasje eller i
teknisk datablad/produktdatablad utarbeidet av Hey'di AS. Enhver annen bruk av
produktet, evt. i kombinasjon med andre produkter eller prosesser er ikke anbefalt, så
fremt annet ikke er avklart med Hey'di AS.

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Skin Irrit. 2; H315;
Eye Dam. 1; H318;
STOT SE 3; H335;

14

Marit Taraldset

10157097, 11466828, 10157105

Autorisasjon nr.

Begrensning av kjemiske
stoffer oppført i vedlegg XVII
(REACH)
Andre krav til merking

Annen merkeinformasjon

Referanser (Lover/
Forskrifter)

Kommentarer

Deklarasjonsnr.

Vurdering av
kjemikaliesikkerhet er gjen-
nomført
Eksponeringsscenarier for
blandingen

Leverandørens an-
merkninger

Liste over relevante H-set-
ninger (i avsnitt 2 og 3).

Klassifisering i henhold til
CLP (EC) No 1272/2008
[CLP / GHS]

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.
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Eksponeringscenario for konsument

Avsnitt 1. Eksponeringsscenario

Avsnitt 1.1

Avsnitt 2. Driftsvilkår som påvirker eksponering

Avsnitt 2.1

http://www.heydi.no

http://www.heydi.no

http://www.heydi.no

Trollkraft PC9, PC13.pdf
Trollkraft SU19, SU21.pdf

Heydi Trollkraft

25.07.2016

Sprengsement

PROC 19

Unngå innånding eller svelging. Generelle yrkesmessige hygienetiltak er nødvendig for
å sikre trygg håndtering av stoffet. Disse tiltakene involverer god personlig og generell
ryddighet (dvs. regelmessig rengjøring med egnede rengjøringsenheter), ingen
bespising og røyking på arbeidsplassen, bruk av standard arbeidsklær og sko hvis ikke
annet er angitt under. Dusj og skift klær når arbeidsskiftet er ferdig. Ikke bruk tilsølte
klær hjemme. Ikke blås av støv med trykkluft.

Eksponeringsestimerings-verktøyet MEASE ble brukt til å vurdere
innåndingseksponeringen. Risikokarakteristikkforholdet (RCR) er kvotienten til det
raffinerte eksponeringsestimatet og respektive DNEL (utledet "ingen effekt"-nivå) og
må være under 1 for å utvise sikker bruk. For innåndingseksponering er RCR basert på
DNEL for CaO til 1 mg/m³ (som respirabelt støv) og det respektive
innåndingseksponerings-estimatet som er utledet ved bruk av MEASE (som inhalerbart
støv). Derfor har RCR en ekstra sikkerhetsmargin siden den respirable fraksjonen er en
underfraksjon av den innåndingsbare fraksjonen iht. EN 481.

Sprengsement for oppsprekking og deling av stein, fjell og betong.

Pulver

60-80%

Vanskelig å oppgi. Avhengig av diameter og dybde.

Blanding og fylling ca. 5 min.

URL for bruksanvisning

URL for brosjyre

URL for teknisk informasjon

Eksponeringsscenario

Tittel på eksponeringssce-
nario
Dato

Stofftype

Tittel på supplerende ek-
sponeringsscenario
Ytterligere forklaringer

Ytterligere beskrivelse av
eksponeringsscenario

Produktegenskaper

Fysisk form

Konsentrasjon av stoff i pro-
duktet
Mengder brukt

Frekvens og varighet av
bruk
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Avsnitt 2.2

Risikohåndteringstiltak

Avsnitt 3. Estimering av eksponering

Avsnitt 3.1

Avsnitt 4. Veiledning til etterfølgende brukere om etterlevelse av tiltakene

Avsnitt 4.1

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
For å unngå helseskade skal "gjør-det-selv"-er være i samsvar med de samme strenge
vernetiltakene som gjelder for profesjonelle arbeidsplasser:
? Bytt tilsølte klær, sko og hansker umiddelbart.
? Beskytt utildekkede hudområder (armer, legger, ansikt): Det finnes forskjellige
effektive hudbeskyttelsesprodukter som bør brukes i henhold til en hudbeskyttelsesplan
(hudbeskyttelse, rensing og pleie). Rens tilsølt hud grundig etter arbeidet og påfør et
pleieprodukt. For å unngå helseskade skal "gjør-det-selv"-er være i samsvar med de
samme strenge vernetiltakene som gjelder for profesjonelle arbeidsplasser:
? Ved klargjøring eller blanding av bygningsmaterialer, rivingsarbeid eller fuging
(kalfatring), og fremfor alt under arbeid over hodehøyde, skal man bruke vernebriller og
ansiktsmasker under støvete arbeid.
? Vær nøye ved valg av arbeidshansker. Skinnhansker blir våte og gi lettere brannsår.
Når man arbeider i et vått miljø, er bomullshansker med plastbelegg (nitril) bedre. Bruk
mansjetthansker ved arbeid over hodehøyde fordi de kan re-dusere fuktigheten som
trenger inn i arbeidsklærne betydelig.

Spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk -
opptil 9000 tonn/m² - som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell
og betong.

Ikke relevant.

Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Unngå å bruke kontaktlinser når du
håndterer dette produktet. Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være
tilgjengelige på arbeidsplassen. Produktet er støvredusert, men fortsatt unngå
støvdannende håndtering. Følg bruksanvisningen.

Risikokarakteristikkforholdet (RCR) er kvotienten til det raffinerte
eksponeringsestimatet og respektive DNEL (utledet "ingen effekt"-nivå) og er oppgitt i
parentes under. For innåndingseksponering er RCR basert på den akutte DNEL for
kalkstoffer til 4 mg/m³ (som respirabelt støv) og det respektive
innåndingseksponerings-estimatet (som inhalerbart støv). Derfor har RCR en ekstra
sikkerhetsmargin siden den respirable fraksjonen er en underfraksjon av den
innåndingsbare fraksjonen iht. EN 481.
Siden kalk er klassifisert som irriterende for hud og øyne, er det foretatt en
kvalitetsmessig vurdering for dermal eksponering og eksponering til øyet.

Produktet inneholder kalsiumoksid som blandet med vann virker aggressivt på hud og
på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid
igangsettes.
Svelging - Kvalitetsmessig vurdering

CS 135: Generelle tiltak som
gjelder for alle aktiviteter

Produktegenskaper

Driftsmessige forhold

Forhold og tiltak knyttet til
personlig beskyttelse, hy-
giene og helseevaluering

Målte data har blitt brukt til å
estimere arbeidstakers ek-
sponering

Veiledning til nedstrøms-
bruker
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Avsnitt 4.2

Avsnitt 5. Annen informasjon

Eksponeringscenario for konsument

Avsnitt 1. Eksponeringsscenario

Avsnitt 1.1

Oral eksponering oppstår ikke som del av tiltenkt bruk av produktet. Dermal - Liten
oppgave: 0,1 µg/cm² (-)
Stor oppgave: 1 µg/cm² (-).
Kvalitetsmessig vurdering
Hvis man tar risikoreduksjonstiltak i betraktning, forventes det ingen eksponering for
mennesker. Dermal kontakt overfor støv fra lasting av kalkstoffer eller direkte kontakt
med kalk kan imidlertid ikke utelukkes hvis det ikke blir brukt beskyttelseshansker
under påføringen. Dette kan av og til føre til mild irritasjon som er enkelt å unngå ved å
umiddelbar skylling med vann.
Mengdevurdering
Den konstante mengdemodellen til ConsExpo er blitt brukt. Kon-taktrate til støv som
dannes mens det tømmes pulver er tatt fra "gjør-det-selv"1-faktaarket (RIVM rapport
320104007).
Øyne - Støv Kvalitetsmessig vurdering
Hvis man tar risikoreduksjonstiltak i betraktning, forventes det ingen eksponering for
mennesker. Støv fra lasting av kalkstoffene kan ikke utelukkes hvis det ikke blir brukt
beskyttelsesbriller. Umiddelbar skylling med vann anbefales, og oppsøk lege etter
eksponering ved et uhell.
Inhalering - Liten oppgave: 12 μg/m³ (0,003)
Stor oppgave: 120 μg/m³ (0,03)

Akutt pH-virkning. Dette produktet er nyttig for å korrigere surheten i vann, men
konsentrasjoner på over 1 g/l kan være skadelig for livet i vannet. En pH-verdi over >12
vil imidlertid synke raskt på grunn av fortynning og karbonatisering.
I henhold til OC/RMM-er knyttet til miljøet skal man unngå utslpp av kalkoppløsninger
direkte i kommunalt avløpsvann. pH-verdien til et kommunalt kloakkbehandlingsanlegg
miljønøytralt, og derfor forekommer det ingen eksponering til den biologiske aktiviteten.
Det som strømmer inn i et kommunalt kloakkbehandlingsanlegg nøytraliseres ofte på
en eller annen måte, og kalk kan også brukes på en fordelaktig måte for pH-styring av
sure avløpsvannsstrømmer som behandles i biologiske WWTP-er. Siden pH-verdien til
det som strømmer inn i det kommunale behandlingsanlegget er miljønøytralt, er
pH-innvirkningen ubetydelig på de mottakende miljørommene, som f.eks.
overflatevann-, sediment- og grunnmur/kjellere.

Heydi Trollkraft

25.07.2016

Sprengsement

Miljø

Tittel på eksponeringssce-
nario
Dato

Stofftype
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Avsnitt 2. Driftsvilkår som påvirker eksponering

Avsnitt 2.1

Avsnitt 2.2

Avsnitt 3. Estimering av eksponering

Avsnitt 3.1

PROC 9 PROC 13

Eksponeringsestimerings-verktøyet MEASE ble brukt til å vurdere
innåndingseksponeringen. Risikokarakteristikkforholdet (RCR) er kvotienten til det
raffinerte eksponeringsestimatet og respektive DNEL (utledet "ingen effekt"-nivå) og
må være under 1 for å utvise sikker bruk. For innåndingseksponering er RCR basert på
DNEL for CaO til 1 mg/m³ (som respirabelt støv) og det respektive
innåndingseksponerings-estimatet som er utledet ved bruk av MEASE (som inhalerbart
støv). Derfor har RCR en ekstra sikkerhetsmargin siden den respirable fraksjonen er en
underfraksjon av den innåndingsbare fraksjonen iht. EN 481.

Sprengsement for oppsprekking og deling av stein, fjell og betong.

Pulver

60-80%

Vanskelig å oppgi. Avhengig av diameter og dybde.

Blanding og fylling ca. 5 min.

Skift i pustevolum under alle prosesstrinn gjenspeilet i PROC-ene antas å være 10 m³/
skift (8 timer).

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Siden Ca(OH)2 er klassifisert som irriterende for huden, er det obligatorisk å bruke
beskyttelseshansker for alle prosesstrinn. Øyebeskyttelsesutstyr (f.eks. briller eller visir)
må brukes, med mindre potensiell kontakt med øynene kan utelukkes av naturlige
årsaker og type bruk (f.eks. lukket prosess). I tillegg må ansiktsbeskyttelse, vernetøy
og vernesko brukes ved behov.

Spesialsement som etter utblanding med vann, utvikler et enormt ekspansjonstrykk -
opptil 9000 tonn/m² - som bevirker lydløs og sikker oppsprekking og demolering av fjell
og betong.

Eksponeringsestimerings-verktøyet MEASE ble brukt til å vurdere
innåndingseksponeringen. Risikokarakteristikkforholdet (RCR) er kvotienten til det
raffinerte eksponeringsestimatet og respektive DNEL (utledet "ingen effekt"-nivå) og
må være under 1 for å utvise sikker bruk. For innåndingseksponering er RCR basert på
DNEL for Ca(OH)2 til 1 mg/m³ (som respirabelt støv) og det respektive
innåndingseksponerings-estimatet som er utledet ved bruk av MEASE (som inhalerbart
støv). Derfor har RCR en ekstra sikkerhetsmargin siden den respirable fraksjonen er en
underfraksjon av den innåndingsbare fraksjonen iht. EN 481.
Metode brukt for vurdering av innåndingseksponering - MEASE.

Tittel på supplerende ek-
sponeringsscenario

Ytterligere beskrivelse av
eksponeringsscenario

Produktegenskaper

Fysisk form

Konsentrasjon av stoff i pro-
duktet
Mengder brukt

Frekvens og varighet av
bruk
Menneskelige faktorer (ikke
påvirket av risikostyring)

CS 135: Generelle tiltak som
gjelder for alle aktiviteter

Produktegenskaper

Målte data har blitt brukt til å
estimere arbeidstakers ek-
sponering
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Avsnitt 4. Veiledning til etterfølgende brukere om etterlevelse av tiltakene

Avsnitt 4.2

Avsnitt 5. Annen informasjon

Estimat for innåndingseksponering (RCR) - < 1 mg/m³ (0,5 – 0,825)
Siden Ca(OH)2 er klassifisert som irriteren-de for huden, må dermal eksponering
minimeres som langt det er teknisk mulig. En DNEL for dermale effekter er ikke utledet.
Derfor vurderes ikke dermal eksponering i dette eksponeringsscenariet.

For all annen bruk utføres det ingen kvantitativ miljøeksponeringsvurdering fordi
? Driftsforhold og risikostyringstiltak er mindre bindende enn de som er angitt for
beskyttelse av jordsmonnet i landbruket eller for behandling av jordsmonnet innen bygg
og anlegg.
? Kalk er en ingredisens og kjemisk bundet i en matrise. Utslipp er neglisjerbart og ikke
tilstrekkelig til å forårsake en endring i pH i jordsmonnet, avløpsvann eller overflatevann
? Kalk brukes spesifikt til å frigjøre CO2-fri pusteluft gjennom at det reagerer med CO2.
Slike anvendelser er kun relevante for luftrom hvor egenskapene til kalk nyttiggjøres
? Nøytralisering/pH-skift er tiltenkt bruk og har ingen effekter ut over det som er tilsiktet.

Miljø
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