
SÄKERHETSDATABLAD

N2, N2W, N9, N10, N11E, N15, N55

 2010-08-27Omarbetad: 10Internkod:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Kemikalienamn N2, N2W, N9, N10, N11E, N15, N55

Omarbetad 2010-08-27

Kemiskt namn Natriumsilikat, molratio >2,6.

Producent, importör SIBELCO NORDIC AB

Box 141 42

400 20 Göteborg

Telefon:  031-733 22 00

Fax:  031-733 22 01

torbjorn.lejdahl@sibelco.comAnsvarig

Internkod 10

Användning Industriellt bruk och vattenrening, flotation, avfärgning, lim, svetselektroder, bergförstärkning, 

pH-förhöjande applikationer, bindemedel, silikatfärg.

Utarbetad av Torbjörn Lejdahl tel. 031-733 22 00

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymboler

Beskrivning Irriterar ögonen och huden pga förhöjt pH-värde.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Beståndsdel Einecs nr RiskfraserFarokodCAS nr Vikt-%

60-70Vatten

1344-09-8 36/3830-40Natriumsilikat, molratio >2,6 Xi

Kodförklaring E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, T+=Mycket Giftig, 

T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, Xn(R42)Xi(R43)=Allergiframkallande, 

T(R45, R49),Xn(R40)=Cancerframkallande, T(R46),Xn(R68)=Mutagen, T(R60,R61), Xn(R62,R63)

=Reproduktionstoxisk, N=Miljöfarlig. Förklaring till relevanta riskfraser finns under rubrik 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Frisk luft, vila.

Tag av förorenade kläder. Skölj huden med mycket vatten. Kvarstår symptom uppsök läkare.Hud

Skölj genast med mycket vatten. Håll ögonen vidöppna. Kvarstår besvär kontakta läkare.Ögon

Drick genast ett par glas vatten eller mjölk/grädde. Framkalla ej kräkning. Genast till sjukhus.Förtäring

Irriterar ögonen pga av förhöjt pH-värde.Information till läkare

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Brand/explosions risker Ej brännbart. Vid kontakt med vissa metaller (t ex aluminium, magnesium, zink) kan vätgas bildas 

som kan bilda explosiv blandning med luft.

Annan information Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Annan information Får inte tömmas i avloppsnätet i större mängd. Vallas in med inert absorptionsmedel t.ex Vermikulit. 

Skyffla upp. Spola därefter rent med vatten (halkrisk).

7. HANTERING OCH LAGRING

Säkerhetsbladet är utarbetad med Sensor-chemdoc 7.9i licensierad  till:  Askania

Sida 1 (3)



SÄKERHETSDATABLAD

N2, N2W, N9, N10, N11E, N15, N55

Forts. från föreg. sida 2010-08-27Omarbetad: 10Internkod:

Speciella egenskaper och 

risker

Angriper vissa metaller (t ex aluminium, magnesium, zink).

Föreskrifter lagring Skall lagras i slutna kärl och förvaras vid en temperatur över 0 °C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Nöddusch och möjlighet till ÖGONSPOLNING skall finnas på arbetsplatsen. Förebygg halkolyckor 

genom riklig vattenspolning av golv, redskap mm som varit i kontakt med produkten. Använd alltid 

ögonskydd vid arbete med produkten.

Förebyggande åtgärder

Andningsskydd Halvmask eller helmask med partikelfilter eller andningsapparat kan behövas vid bildning av dimma.

Ögonskydd Vid risk för direktkontakt eller stänk skall ögonskydd användas.

Skyddshandskar Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas.

Skyddskläder Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddskläder användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Lösning.Form/tillstånd

Färglös.Färg

Lukt Luktlös.

Löslighet Löslig i vatten.

Kokpunkt >100 °C

1050-1510 kg/m³Densitet

pH koncentrat 10,5-12,0

100 % vid 20 °CLöslighet vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil vid normal hantering.Förhållanden som skall 

undvikas

Material som skall undvikas Vid kontakt med vissa metaller (t ex aluminium, magnesium, zink) bildas eventuellt vätgas, som kan 

ge explosiv blandning med luft.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning Inandning kan ge irritation.

Hud Hudkontakt kan ge irritation.

Ögon Stänk i ögonen ger intensiv sveda. Risk för frätsår med bestående synskada.

Förtäring Förtäring orsakar stark sveda, illamående, kräkningar och eventuellt även frätskada med svår 

allmänpåverkan (chock).

LD50 Oral ( råtta ) 2000-2500 mg/kg

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ingen känd ekotoxikologisk effekt.

Ingen bioackumulering är att förvänta.

Rörlighet

I vattenlösning med pH < 9 mineraliseras silikatet i produkten och fälls ut. 

Den maximala koncentrationen av lösliga silikater vid detta pH är 120 mg/l.

Persistens och nedbrytbarhet

13. AVFALLSHANTERING

Farligt avfall. Kontakta lokala avfallsbolaget för samråd. Om möjligt försök utnyttja materialets 

basiska egenskaper.

Generellt

14. TRANSPORTINFORMATION

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
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Farosymboler

Vatten  60-70,   Natriumsilikat, molratio >2,6  30-40Ämnen på etiketten

Riskfraser R-36/38           Irriterar ögonen och huden.

Skyddsfraser S-24                Undvik kontakt med huden.

S-25                Undvik kontakt med ögonen.

S-26                Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Referenser SAX,DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS,Ninth ed.

16. ANNAN INFORMATION

Betydelse av riskfraser angivna 

i sektion 3

R-36/38 Irriterar ögonen och huden.

Enligt Food and Drug Adminstration (FDA), USA

Stycke 21 - Food and Drugs

Kapitel 1: Food and Drug Administration Department of Health and Human Services del 182 - 

Substances Generally Recognized as Safe: 

Underavdelning A - General Provisions Sektion 182.90 ämnen som migrerar till livsmedel från 

papper och kartong. 

Till Ämnen som migrerar till livsmedel från pappers och kartongprodukter som generellt betraktas 

som säkra enligt sektion 409 räknas natriumsilikat (vattenglas).

Generella uppgifter Detta Säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte 

någon produktinformation eller produktspecifikation. 

Fritagande från ansvar: 

Informationen i detta Säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det 

angivna datumet för revidering. Information avser endast att vara en vägledning för säker hantering, 

användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp. Tillverkaren ger inte 

uttryckligen några uppgifter, garantier eller garanterar dess exakthet, pålitlighet eller fullständighet. 

Inte heller kan tillverkaren hållas ansvarsskyldig vid dess användning. Det är användaren som har 

ansvaret att granska informationens tillämpbarhet och fullständighet vid varje användning.

Material från tredje part: I den utsträckning material som inte tillverkats eller levererats av denna 

tillverkare används tillsammans med, eller istället för denna produkt, så är det kundens ansvar att 

anskaffa, från tillverkaren eller leverantören, all teknisk data eller andra uppgifter relaterade till dessa 

och annat material, samt att anskaffa all nödvändig information relaterad till dem. Ingen 

ansvarskyldighet kan godtas med avseende på användningen av denna produkt tillsammans med 

material från annan leverantör. Informationen härör sig endast till det angivna materialet och och 

gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte 

angivet i texten.

2009-06-29Ersätter

Utskriftsdatum 2010-09-20

---  SÄKERHETSDATABLAD enligt EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC  ---
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