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09.02.2018 

Version 2 

AluSAL 
Natriumaluminat 

 

Säkerhetsdatablad i enlighet med förordning (EG) nr. 1907/2006, 830/2015 (REACH) och nr. 

1272/2008 (CLP)  
 

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget: 
 1.1 Produktbeteckning: Aluminiumnatriumdioxid, AlO2Na 

   CAS nr. 1302-42-7 

   EC nr. 215-100-1 

   Registreringsnr. (REACH) 01-2119519249-35-0011 
   

 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandingen och användningar som det 

avråds från:  Användning: Flockning/koagulering (t.ex. dricks- och  

        spillvattensrening). 

         Accelerator till sprutbetong 

   Användning, som det avråds från: Ingen   
  

 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:  

   Alumichem A/S 

   Stejlhøj 16, 4400 Kalundborg 

   Tlf. + 45 59 55 07 00 

   E-mail: tko@alumichem.com  

   Kontaktperson: Tina Klarskov 
  

 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: 

   Producent: +45 59 55 07 00 kl. 8-16 

   SOS Alarm: 112 (begär giftinformation, dygnet runt) 

   Giftinformationscentralen: 08-331231 (Ej akuta fall, information 

dagtid) 

  

2. Farliga egenskaper: 
 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen: 

    Direktiv 67/548/EEG: C; R35  

      

    Förordning (EG) nr. 1272/2008: Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A och Eye 

   Damage 1. 

  

    Viktigaste fysiska och kemiska, hälso- och miljöskadliga verkningar 

och symtom 

    Akut skada på hälsan: risk för frätskador  

    Miljöpåverkan: stora utsläpp till vattenmiljö kan medföra höjt pH-

värde    

     

 2.2 Märkningsuppgifter:  
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    Signalord: Fara 

    Märkning: GHS05  

  

    H290: Kan korrodera metaller. 

    H314: Orsakar svåra brännskador på hud samt ögonskador. 

  

    P280: Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd 

    P302+P352: VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta rikligt med

             tvål och vatten. 

    P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj 

försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser, 

om detta lätt kan göras. Fortsätt att skölja. 

 . 

    P310: Ring omedelbart till GIFTINFORMATION eller läkare. 

    P405: Förvaras inlåst. 

    P501: Innehållet hanteras som farligt avfall / behållaren (dunk/IBC) 

återanvänds eller hanteras som brännbart avfall. 

                 

 2.3 Andra faror:  Produkten omfattas inte av PBT eller vPvB i förordningens bilaga  

    Det finns inga andra faror än de, som har nämnts ovan. 

  

3. Sammansättning / information om beståndsdelar:  
 3.1 Ämnen: 25-50 w/w % natriumaluminat (aluminiumnatriumdioxid, AlO2Na) 

   50-75 w/w % vatten (H2O) 

    
   

4. Åtgärder vid första hjälpen: 
 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: 

    Ögon: Skölj omedelbart med vatten i minst 15 minuter, fortsätt att 

skölja tills läkare tar över behandlingen. 

    Hud: Ta av förorenade kläder. Skölj omedelbart med vatten, fortsätt 

sköljningen tills läkare tar över behandlingen. 

    Inandning: Sök omedelbart frisk luft. Skölj näsa och mun med 

vatten. Sök läkare. 

    Förtäring: Skölj munnen med vatten och drick rikligt med vatten. 

Framkalla inte kräkning. Sök omedelbart läkare. 

  

 4.2 De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda. 

    Akuta: Sveda pga. frätning. 

    Fördröjda: Frätningen fortsätter, om man inte sköljer tillräckligt 

länge med vatten.   

  

 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som är nödvändig: 

    Se avsnitt 4.1. 
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5.  Brandbekämpningsåtgärder: 
 5.1 Släckmedel:  Produkten kan inte brinna. Släckmedel anpassas till omgivningen. 

 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra  

    Vid uppvärmning bildas frätande ångor, som är tyngre än luft. 

 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal: 

    Vid brandbekämpning inomhus ska man använda andningsskydd. 

  

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:  
 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsistuationer:  

    Personskydd (både insatspersonal och andra):  

   Undvik direkt kontakt med produkten (se dessutom punkt 8). 

 6.2 Miljöskyddsåtgärder:   

    Undvik utsläpp till avlopp, yt- och grundvatten samt jord.  

 6.3 Metoder och material till inneslutning och sanering: 

    Däm upp spill. Täck avlopp, om det finns risk för att spillet kan nå 

dessa. Sug upp vätskan med granulat, jord eller sand och skölj 

därefter rikligt med vatten. Vid spill i kloak, spola efter med stora 

mängder vatten och underrätta kommunala förvaltningar. Vid spill på 

jord och i vattenledning ska miljömyndighet underrättas.  

     Undvik neutralisering med syra, eftersom produkten fälls ut som en 

mycket hård, vit beläggning.  

 6.4 Hänvisning till andra avsnitt: 

    Se punkt 8 angående skyddsmedel och punkt 13 angående 

bortskaffning av adsorptionsmaterial 

  

7. Hantering och lagring:  
 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering:   

    Undvik kontakt med produkten (se dessutom punkt 8). 

    Hantera produkten så att spill, stänk och aerosoler undviks. 

    Tvätta händerna efter att ha hanterat produkten och före intag av mat 

och dryck.  

 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: 

    Produkten får inte förvaras i emballage av galvaniserat material, 

eftersom dessa fräts. 

    Produkten får inte komma i kontakt med vatten, innan den ska ingå i 

processen, då det i så fall kan bildas fällning. 

  

 7.3 Specifik slutanvändning:  

    Som bilaga till detta säkerhetsdatablad bifogas exponeringsscenarier 

för de identifierade användningarna. 

  

  

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd  
 8.1 Kontrollparametrar: Gränsvärde: Aluminium, lösliga salter, beräknat som Al: 1 mg/m3  
    (SE- HGV/NGV), AFS 2055:17. 
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    Natriumhydroxid: inhalerbart damm 1 mg/m3
 

(NGV) / 2mg/m3  

   (TGV), AFS 2005:17. 

    Förenlighet med gränsvärden kan kontrolleras genom 

arbetshygieniska mätningar. 

    DNEL-värde (derived no effect level): Inga data tillgängliga. 

    PNEC-värde (predicted no effect concentration): 

    Sötvatten = 14 μg/l 

    Saltvatten = 1,4 μg/l 

    Avskilt avlopp till vattenmiljön = 4,3 μg/l 

    Sediment = Inga data tillgängliga (ämnet är inte stabilt i  

   miljön). 

 8.2. Begränsning av exponeringen:  

   Exponeringsscenarier har utvecklats för följande identifierade 

användningar: Flockning/ koagulering och accelerator till 

sprutbetong (endast det relevanta scenariot/ de relevanta scenarierna) 

bifogas. 

  Lämpliga åtgärder för begränsning av exponering: Arbetshygieniska mätningar. Individuella 

    skyddsåtgärder, såsom personlig skyddsutrustning. 

   Generellt: Arbetsplatsen och arbetsmetoderna utformas så att direkt 

kontakt med produkten kan undvikas. 

   Skydd av ögon/ansikte: Använd skyddsglasögon eller ansiktsmask. 

Flaska för ögonsköljning och eventuell nöddusch ska vara lätt 

tillgängliga. 

   Skydd av hud: Använd alkalibeständiga handskar. 

Handskleverantören informerar om hållbarhetstid. Vid risk för stänk 

ska vattenavvisande/ alkalibeständig klädsel med långa ärmar och 

ben eller förkläde samt gummistövlar användas. 

   Andningsskydd: Undvik dimbildning – om detta inte är möjligt ska 

ventilationen vara god. Man kan provisoriskt använda andningsskydd 

med filter typ P2. 

   Faror vid uppvärmning: Vid uppvärmning bildas frätande ångor, som 

är tyngre än luft. Vid brandbekämpning inomhus ska andningsskydd 

användas. 

  Åtgärder för begränsning av miljöexponeringen: 

   Undvik avlopp till kloak/ jord – t.ex. genom att inrätta ett spillkärl 

/en spillbassäng. 

    

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper:  
  9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

   Utseende: Svagt gulaktig till rödbrun vätska Lukt: Luktfri 

   pH: 12-13 Kokpunkt:  Ca. 115 °C 

   Densitet: Ca. 1,5 kg/l v. 20 °C Fryspunkt:  - 

   Vattenlöslighet: Fullständigt löslig Viskositet: 100-500 cP v. 25 °C 

   Flampunkt:  Ingen (icke brännbart) Oxidationsegenskaper: Inga

 Självantändningstemp: Kan inte självantända  Explosiva egenskaper: Inga 

 9.2 Övrig information: Ingen 

  

10. Stabilitet och reaktivitet: 
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 10.1  Reaktivitet:  Produkten är starkt basisk och reagerar med syra, varvid värme 

utvecklas. 

 10.2 Kemisk stabilitet:  Minst ett år vid vanlig hantering, om produkten innehåller  

 stabilisator – 3 månader om den inte innehåller stabilisator. 

 10.3 Risk för farliga reaktioner: Inga andra än de, som är nämnda under 10.1 och 10.5. 

 10.4 Förhållanden som ska undvikas: Återrinning till lagringstanken. 

 10.5 Oförenliga material: Produkten reagerar med syra och många metaller (t.ex.  

 aluminium, magnesium, tenn, zink och deras legeringar), som därför 

bör undvikas. 

 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Ämnet är oorganiskt. Vid reaktion med vatten bildas 

svårlöslig Al(OH)3 och Na+. Ingen av dessa anses vara farliga. 

  

11.Toxikologisk information: 
 11.1 Information om de toxikologiska effekterna: 

  a. Akut toxicitet:  Oral: LD50>2000 mg/kg bw 

    Inhalation: LC50 (4 h)> 1000 mg/m3 luft 

  b. Hudfrätning/-irritation: Frätande 

  c. Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Frätande 

  d. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Inga sensibiliseringsegenskaper 

  e. Kimcellmutagenicitet: Ingen 

  f. Cancerogena egenskaper: Inga data tillgängliga (inga studier tyder på, att ämnet är 

cancerframkallande) 

  g. Reproduktionstoxicitet: Inga data tillgängliga (man ska ta in mer än 100 mg  

 Al/kg bw/dag för att utveckla en effekt – det är osannolikt, att kunna 

 det, då ämnet är frätande)  

  h. Enstaka STOT-exponeringar (specifik målorgantoxicitet): Inga data tillgängliga 

  i. Upprepade STOT-exponeringar: Inga data tillgängliga 

  j. Aspirationsfara: Inga data tillgängliga 

  

  Information om sannolika exponeringsvägar:   

  Förtäring:   Verkar frätande på slemhinnorna i munnen, svalget och 

magen/tarmkanalen.   

  Inandning:   Aerosoler verkar starkt irriterande till frätande på luftvägarna.  

  Hud-/ögonexponering: Verkar starkt frätande med rodnad, smärta och ev. sårbildning på 

   huden.  

  

Symtom relaterade till fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper: 

    Korrosion och irritation. 

  

 Fördröjda och ögonblickliga effekter samt kroniska effekter vid kortvarig och långvarig 

exponering:  

    Vid exponering av huden kan det dröja något, innan man märker 

irritationen. Skador på matstrupe och ögon kan bli kroniska.  

  

  Synergistisk effekt: Inga data tillgängliga. 
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12.Ekologisk information: 
 12.1 Toxicitet:  pH 8:  

    Fisk, långtidseffekt: NOEC (fish, 16-d) = 140 μg/l total Al  

 baserat på tillväxt. Det finns inga data tillgängliga data för upplöst 

Al. 

    Alger: ErC50 (algae, 72-h) = 430 μg/l upplöst Al. 

    pH 6,5:  

    Fisk, långtidseffekt: NOEC (fish, 60-d) = 57 μg/l total Al baserat 

   på antal yngel. Det finns inga data tillgängliga för upplöst Al. 

    Alger: ErC50 (algae, 72-h) = 20 μg/l upplöst Al. 

 12.2  Persistens och nedbrytbarhet: Ämnet är oorganiskt. Vid reaktion med vatten bildas 

svårlöslig Al(OH)3 och Na+. I reningsanläggning fälls ämnet ut som 

 Al(OH)3 eller AlPO4. 

 12.3 Bioackumuleringsförmåga: Det finns inga data tillgängliga data. Mot bakgrund av kända 

data om Al har det bedömts att bioackumuleringsförmågan i 

vattenmiljö vid neutralt pH är låg (estimated steady state 

bioconcentration factors [BCFs] för Al är 215 vid pH 5,3, 123 vid 

pH 6,1 och 36 vid pH 7,2). 

    Bioackumuleringsförmågan för Al i jord anses också vara låg 

 12.4 Rörligheten i jord: Ämnet är inte stabilt i naturen. Vid reaktion med vatten bildas 

svårlöslig Al(OH)3 och Na+.  

 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning: Ämnet omfattas inte. 

 12.6 Andra negativa effekter: Stora utsläpp till vattenmiljö kan medföra lokal pH-höjning. 

   

13. Avfallshantering: 
  Avfallsbehandlingsmetoder: 

    Produkten hanteras enligt regler för kemikalieavfall och får därför 

inte hällas i kloaken. Efter avtal kan den eventuellt återlämnas till 

tillverkaren. Emballage (dunkar och palltankar) lämnas till 

återanvändning eller förbränning. 

    Produkten hör till kemikalieavfallsgrupp X, EAK-kod 06 02 99. 

    Absorptionsmedel som är förorenat med produkt, 

kemikalieavfallsgrupp Z, EAK-kod 15 02 02. 

  

14.Transportinformation: 
 Produkten ska transporteras i enlighet med reglerna för farligt gods. 

 14.1 UN-nummer:  1819 

 14.2 Proper shipping name: SODIUM ALUMINATE, SOLUTION 

  Officiell transportbenämning: NATRIUMALUMINATLÖSNING  

 14.3 Faroklass för transport 

  ADR/RID:  Klass 8 

  IMDG:  Klass 8 

  IATA:  Klass 8 

 14.4 Förpackningsgrupp: II 

 14.5 Miljöfaror:  Ingen märkning 
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 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för konsumenten: Nej 

 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Inte relevant 

   

15. Gällande föreskrifter: 
 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö. 

    Ingen under 18 år får vara sysselsatt med att använda ämnet. 

 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: Kemikaliesäkerhetsrapport (CSR) har upprättats. 

  

16.Annan information: 
Ändra från version 1 till 2: 

    Uppdatering enligt 2015/830 (inga ändringar i innehållet). 

 

 Riskfras:  R 35: Allvarlig fara för frätning (alla faro- och skyddsfraser är 

angivna i punkt 2).  

    Utbildning /instruktion: Personer, som arbetar med produkten, bör få 

grundlig instruktion före användningen. 
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