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SIKKERHETSDATABLAD
Celite 545
Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket
Utgitt dato
Revisjonsdato

20.01.2005
05.04.2011

1.1. Produktidentifikasjon
Kjemikaliets navn
Kjemisk navn
CAS-nr.

Celite 545
DIATOMACEOUS EARTH, NATURAL
61790-53-2

1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det
frarådes mot
Kjemikaliets bruksområde

Filterhjelpemiddel

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør
Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
Telefaks
E-post
Hjemmeside

Hjelle Kjemi AS
C Sundtsg 65
5004
BERGEN
NORGE
55231300
55560210
fpost@hjelle-kjemi.no
http://www.hjellekjemi.no

1.4. Nødtelefon
Nødtelefon

Giftinformasjonen:22591300

Seksjon 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding
Klassifisering merknader

Fysiske og kjemiske farer: Ikke klassifisert.
Skadevirkninger på mennesker: Ikke klassifisert.
Skadevirkninger på miljøet: Ikke klassifisert.

2.2. Etikettinformasjon
Annen merkeinformasjon

Piktogram ikke påkrevd.

2.3 Andre farer

Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer
3.2. Blandinger
Bemerkning, komponent

Produktnavn: DIATOMACEOUS EARTH, NATURAL
CAS-nummer: 61790-53-2

Seksjon 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Innånding

Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir
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seg.
Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Kontakt lege
hvis ikke alt ubehag gir seg.
Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt.
kontaktlinser og åpne øyet godt opp.
Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Sørg for ro, varme og frisk luft. Skyll straks munnen og drikk rikelige
mengder vann (200-300 ml). Kontakt lege
hvis ikke alt ubehag gir seg.

4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket
Forsinkede symptomer og virkninger

Hudkontakt: Hudirritasjon.
Øyekontakt: Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.

4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er
nødvendig
Annen informasjon

Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet
eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet. Ved tvil: KONTAKT
LEGE ØYEBLIKKELIG!

Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning
5.1. Brannslukningsmidler
Passende brannslukningsmidler

Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre
Farlige forbrenningsprodukter

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige
gasser eller damper.

5.3. Anvisninger for brannmannskaper
Personlig verneutstyr
Brannslukningsmetoder
Annen informasjon

Bruk bærbart åndedrettsvern og fullt verneutstyr ved brann.
Dem inn og samle opp slukkevann.
Ikke brannfarlig i.h.t. Lov om brannfarlige varer.

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Generelle tiltak
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Følg forholdsreglene nevnt i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå innånding av
støv. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Søl eller ukontrollerte utslipp til vannløp skal UMIDDELBART varsles til rette
myndighet.

6.3. Metoder for opprydding og rengjøring
Metoder for opprydding og
rengjøring

Søl suges opp med støvsuger. Hvis dette ikke er mulig, samles sølet opp
med skuffe, kost eller lignende. Spyl området med rikelige mengder vann.
Spill samles forsiktig opp i tette beholdere og leveres til destruksjon iht. lokale
forskrifter.

6.4. Referanse til andre seksjoner

Seksjon 7: Håndtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering

Unngå innånding av støv og kontakt med hud og øyne. Sørg for god
ventilasjon.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter
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Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert
sted.

7.3 Spesifikk bruk
Spesielle bruksområder

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametere
Annen informasjon om grenseverdier

Observer de gjeldende hygieniske grenseverdier for Kristobalit og Kvarts

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen
Åndedrettsvern
Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.

Håndvern
Håndvern

Bruk arbeidshansker, f.eks. Neopren.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern
Ytterligere øyeverntiltak

Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller.
Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern

Bruk gummiforkle. Bruk gummistøvler.

Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform
Farge
Lukt
Relativ tetthet
Løselighet i vann

Pulver
Hvit
Karakteristisk
Verdi: 2,3
Uoppløselig i vann

9.2 Annen informasjon

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Ingen spesielle reaktivitetsrisikoer forbundet med dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Stabil ved normale håndterings- og lagringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Ikke kjent.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Unngå høy varme over lengre perioder.

10.5. Materialer som skal unngås
10.6 Farlige spaltningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige
gasser eller damper.

Seksjon 11: Toksikologisk informasjon
11.1 Informasjon om toksikologiske effekter
Forsinket / Repeterende
Innånding
Hudkontakt

Høye konsentrasjoner av støv kan irritere luftveiene.
Pulveret kan irritere huden.
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Støvkorn i øynene kan gi irritasjon og svie.
Kan forårsake ubehag ved svelging.

Seksjon 12: Miljøopplysninger
12.1. Toksisitet
Akutt akvatisk, fisk. Kommentar
Økotoksisitet

Ikke ansett som giftig for fisk.
Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker
imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være
miljøskadelige.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet

Produktet er ikke bionedbrytbart.

12.3. Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulasjonspotensial

Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Produktet er uoppløselig i vann.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat

Ikke klassifisert som PBT/vPvB ifølge gjeldende EU kriterier.

12.6. Andre skadevirkninger
Miljøopplysninger, konklusjon

Avfallet skal behandles som farlig avfall. Leveres til godkjent avfallsmottak i
samsvar med lokale forskrifter.

Seksjon 13: Fjerning av avfall
13.1. Metoder for avfallsbehandling
Annen informasjon

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Seksjon 14: Transportinformasjon
14.1. UN-nummer
14.2. UN varenavn
14.3. Transport fareklasse
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljøfarer
14.6. Spesielle forholdsregler for bruker
14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger

Ikke farlig gods ifølge ADR/RID, IMDG eller DGR.

Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter
15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og
miljø
Referanser (Lover/Forskrifter)

EU-Direktiver
Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember
2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier
(REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring
av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93
og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF
og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF,
med endringer.
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er
gjennomført

Nei

Seksjon 16: Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad

Risikosetninger
NC : Ikke klassifisert.
Hjelle Kjemi AS
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