
ÖRYGGISBLAÐ         
skv. reglugerð (EB) nr. 1907/2006 

1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR  
OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS 
 

1.1. Vörukenni HYDROCHLORIC ACID 30% (saltsýra)   

EB-skrárnr. 017-002-01-X  

EB-númer 231-595-7 
CAS-númer 7647-01-0 
REACH-skráningarnr. 01-2119484862-27 
 

1.2. Tilgreind notkun Engar upplýsingar.  

 

1.3. Söluaðili Olíuverzlun Íslands hf.  

 Katrínartúni 2  

 105 Reykjavík  

Sími:  515 1000  

Netfang: olis@olis.is   

Veffang:  www.olis.is   

 

1.4. Neyðarsímanúmer 
Neyðarlínan: 112   

Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222 
 

2. HÆTTUGREINING 
 

2.1.1 Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP] 
Húðæting 1B H314 
STOT SE 3; H335 
Hættusetningar eru skráðar í 16. lið 
 

2.1.2 Flokkun samkvæmt tilskipun 67/548/EBE eða 1999/45/EB 
C; H34 
Xi; H37 
Hættusetningar eru skráðar í 16. lið. 
 

2.1.3 Skaðleg, eðlisefnafræðileg áhrif á heilbrigði manna og umhverfið 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

2.2. Merkingaratriði 
2.2.1 Merkingar samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 
Hættumerki 
 
 
 

 
      GHS05   GHS07  

Viðvörunarorð (CLP) Hætta 
Hættusetningar H314 – Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða. 
 H335 – Getur valdið ertingu í öndunarfærum. 
Varnaðarsetningar P260 – Andið ekki að ykkur ryki, reyk, lofttegund, gufu, úða, ýringi. 
 P271 – Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými. 
 P280 – Notið hlífðarhanska, hlífðarfatnað, augnhlífar, andlitshlífar. 

P301+P330+P331 – EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst. 
P304+P340 – EFTIR INNÖNDUN – Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann 
hvílast í stellingu sem léttir öndun. 
P305+P351+P338 – BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í 
nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. 
P310 – Hringið strax í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni.  
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2.2.2 Merkingar samkvæmt tilskipun 67/548/EBE eða 1999/45/EB 
Tákn 

  
   C – Ætandi 
Hættusetningar H34 – Ætandi 
 H37 – Ertandi fyrir öndunarfæri 
Varnaðarsetningar V1/2 – Geymist á læstum stað þar sem börn ná ekki til. 
 V26 – Berist efnið í augu skal strax skola vandlega með miklu vatni og leita læknis. 

V36/37/39 – Notið viðeigandi hlífðarfatnað, hlífðarhanska og  
hlífðargleraugu/andlitsgrímu.  
V45 – Leitið umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart; 
sýnið umbúðamerkingar ef unnt er. 

2.3. Aðrar hættur 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI  

3.1 Efni 
 

Heiti Vörukenni % Flokkun samkvæmt tilskipun 
67/548/EBE 

 

 

Hydrochloric acid 
(saltsýra) 

(CAS-nr.) 7647-01-0   
(EB nr.) 231-595-7 
(EB skrárnr.) 017-002-01-X 
(REACH-nr.) 01-2119484862-27 

 

 

~ 30 

 

 C; H34 
 Xi; H37 

 
 

Heiti Vörukenni % Flokkun samkvæmt reglugerð 
(EB) nr. 1272/2008 [CLP] 
[CLP]tilskipun 
67/548/EBE 

 

 
Hydrochloric acid 
(saltsýra) 

(CAS-nr.) 7647-01-0   
(EB nr.) 231-595-7 
(EB skrárnr.) 017-002-01-X 
(REACH-nr.) 01-2119484862-27 

 

 

~ 30 

 

 Húðæting 1B 
 STOT SE 3; H335 

 
Hættusetningar og EUH-setningar eru skráðar í 16. lið.  
 

4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP 
 

 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp 
 Almennar ráðstafanir Hringið strax í sjúkrabíl. 
 Eftir innöndun Ef viðkomandi er meðvitundarlaus, færið hann strax í ferskt loft. Leyfið  
  viðkomandi að hvílast. Gefið súrefni ef viðkomandi á erfitt með öndun.  
  Haldið hita (teppi). Leitið strax til læknis. Farið með viðkomandi á sjúkrahús.  

Eftir snertingu við augu Skolið strax með vatni. Skolið áfram með hreinu vatni í 20-30 mínútur. 
Skolið undir augnlokum. Gefið kvalastillandi augndropa (oxýbúprókaín) 
ef erfitt er að halda augnlokum opnum. Leitið strax til læknis. Leitið strax 
til augnlæknis.   

Eftir snertingu við húð Fjarlægið föt og skó sem óhreinkast af efninu. Skolið með miklu vatni. 
Leitið læknis.  

 Eftir inntöku Aldrei gefa meðvitundarlausum að drekka. Ef meðvitundarlaus: Færið úr  
  fötum sem þrengja að brjóstkassa. Leggið á vinstri hliðina í læsta  
  hliðarlegu. Beitið endurlífgun og gefið súrefni ef nauðsynlegt. Haldið  
  heitum. Komið viðkomandi á sjúkrahús. 

 

 4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 
Innöndun Getur valdið ertingu í öndunarvegi og slímhúð. Særindi í hálsi. Hósti. 

Öndunarerfiðleikar. Hætta á lungnabjúg. Efnið eða myndefni frá því geta 
magnað lungna-/berkjusjúkdóma og/eða valdið öndunarerfiðleikum.  

Snerting við húð Ætandi, húðertandi. Roði, sársauki.  
Snerting við augu Gufur geta valdið sársaukafullri augnertingu og táramyndun. Ætandi fyrir  
 augu. Roði, sársauki, þokukennd sýn. Hætta á alvarlegum og  
 varanlegum augnskaða ef efninu er ekki skolað strax úr augum.  
Inntaka Getur valdið ertingu eða bruna við munnop, í hálsi og meltingarvegi.  

  Kviðverkir, ógleði. Ásvelging efnisins getur valdið lungnabólgu.  
  Hætta á lungnabjúg. 
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 4.3. Merki um þörf á bráðri læknisþjónustu eða sérstakri meðhöndlun 
 Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 

 

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA 
 

5.1. Slökkvibúnaður 
Viðeigandi Notið slökkvibúnað sem hentar aðstæðum. 
 

5.2. Skaðleg niðurbrotsefni  
Skaðleg efnahvörf Hvarfast heiftarlega við: Málma, basa, sterk oxunarefni, formaldehýð  
 (myndefni: eitrað díklórmetýleter), vínylasetat, flúor, vetniskolefni, súlfíð.  
 

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.    
 

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI 
 

6.1.1. Starfsfólk sem vinnur ekki við neyðarþjónustu 
Ráðstafanir Leki skal meðhöndlaður af sérhæfðu starfsfólki, sem búið er viðeigandi  
 öndunar- og augnhlífum. Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hanska. 
 

6.1.2. Fyrir bráðaliða 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins 
Ráðstafanir   Hindrið að renni í fráveitur, grunnvatn og almenna vatnsveitu.  
 

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 

 Aðferðir við hreinsun  Gerið skurði til að endurnýta eða notið viðeigandi ísogsefni. Notið  

 viðeigandi ílát til förgunar. Þynnið strax með miklu vatni. Minniháttar leki: 
Hlutleysið með: Natríumkarbónati. Eftir að leka hefur verið safnað, þrífið 
með vatni og hreinsiefni. Meðhöndlið vatn sem notað er til hreinsunar eins 
og annan mengaðan úrgang. Gerið yfirvöldum viðvart ef efnið berst í 
fráveitur eða almenna vatnsveitu.  

 

6.4. Tilvísun í aðra liði 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA 
 

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmaleika 
Tæknilegar ráðstafanir Fræðið starfsfólk um rétta notkun öndunarhlífa- og búnaðar.  
 Forðist alla óþarfa snerting við efnið.  
Efni í umbúðum PVC, PE, pólýester, gler, harðgúmmí (ebónít). 

  

7.3. Sérstök notkun 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR 
 

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

8.2. Váhrifavarnir 
Til hlífðar höndum Efni í hönskum: Bútýlgúmmí, víton, gervigúmmí, nítrílgúmmí, PVC. 
Til hlífðar augum Öryggisgleraugu með andlitshlíf. 
Til hlífðar húð Veljið hlífðarbúnað m.t.t. hættu á snertingu; hlífðarhanskar, svunta, stígvél,  
 höfuð- og andlitshlífar.  
Til hlífðar öndun Öndunargríma með síu af B-gerð/E-gerð/samsettri síu af B/P2-gerð. 
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9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 
 

9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika 

Útlit:   Rjúkandi vökvi í snertingu við loft  
Eðlisástand  Vökvi 
Litur  Litarlaust/ljósgult 
Lykt  Römm 
pH-gildi  < 1 
Blossamark  -30 °C 
Gufuþrýstingur  21,8 hPa 
Eðlismassi  1,15 g/cm

3
 

Vatnsleysni  Blandanlegt í öllum hlutföllum. 
Seigja  2 mPa.s 
 

9.2 Aðrar upplýsingar 

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI 
 

10.1. Hvarfgirni 
Hvarfast heiftarlega við: Málma, basa, sterk oxunarefni, formaldehýð (myndefni: mjög eitrað 
díklórmetýleter), vínylasetat, flúor, vetniskolefni, súlfíð. 
 

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki 
Stöðugt við venjulegar aðstæður. Getur brotnað niður við mikinn hita og myndað eitraðar gufur. 
 

10.3. Hætta á skaðlegum efnahvörfum 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

10.4. Skilyrði sem ber að varast 
Hiti, hitagjafar, beint sólarljós.  
 

10.5. Ósamrýmanleg efni 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

10.6. Skaðleg niðurbrotsefni 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
  

 11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
 

Hydrochloric acid 30% (saltsýra) (7647-01-0)  

Rotta innöndun LC50 1,68 mg/l (60 mín.) 
 

 Húðæting/húðerting   Veldur alvarlegum bruna á húð. 
 Alvarlegur augnskaði/-erting  Veldur alvarlegum augnskaða. 

Sértæk eiturhrif á marklíffæri 
- váhrif í eitt skipti   Getur valdið ertingu í öndunarfærum.   
   

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
12.1. Eiturhrif 
Visteiturhrif Súrt efni sem veldur lækkun á sýrustigi. Hins vegar hækkar það fljótt aftur 
 vegna útþynningar og myndar hlutlaus efni. 
 

Hydrochloric acid (saltsýra) (7647-01-0)  

LC50-96 klst. – fiskur ~ 20 (lepomis macrochirus) ; LC100, 24 k, 36,5 mg/l 

EC50-48 klst. – daphnia magna 56 
 

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

12.3. Uppsöfnun í lífverum 
 

Hydrochloric acid 30% (saltsýra) (7647-01-0)  

Uppsöfnun í lífverum Safnast upp í lífverum.  
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12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi 
Engar upplýsingar tiltækar. 
 

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB eiginleikum 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

12.6. Önnur váhrif 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN 

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
Aðferðir Fargið innihaldi hjá sérhæfðum förgunaraðila. Fargið á öruggan hátt í  

  samræmi við gildandi lög og reglur. 
Viðbótarupplýsingar Notuð ílát má aðeins nota undir þetta efni. Eftir síðustu notkun ættu ílát að  
 vera galtóm og lokuð. Skilið ílátum aftur til birgis sem sér um að koma  
 þeim til förgunaraðila. 
 

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING 
 

14.1. UN-númer    1789 
 

14.2. Rétt UN-sendingarheiti   HYDROCHLORIC ACID 

Lýsing á flutningsskjali   UN 1789 hydrochloric ACID, 8, II, (E) 
 

14.3. Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga 

14.3.1. Flutningur á landi 

Flokkur (ADR)     8 – Ætandi efni 

Hættuauðkennisnr. (Kemler-nr.)  80 

Flokkunarkóði     C1 
Merkingar ADR     8 – Ætandi efni 

   
 
 
 

Hættumerkingar vegna farms:  
   
   
 
 
 Gangakóði (ADR)   E 
 Magntakmörkun (ADR)   LQ22 
 Undanþegið magn (ADR)   E2 

 

 14.3.2 Flutningur á sjó 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.  
 

 14.3.3 Flutningur í lofti 
 Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
  

 14.4. Pökkunarhópur  II 
 

 14.5. Umhverfishættur 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.    
 

15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK 
 
15.1.1. ESB-reglur 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
15.1.2. Landsbundnar reglur 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar 
 

15.2. Efnaöryggismat 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
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16. AÐRAR UPPLÝSINGAR 
 

Efni og uppsetning þessa öryggisblaðs er í samræmi við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og 
leiðtogaráðsins nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 
að því er varðar efni (REACH).  
 
H-, V- og EUH-setningar: 
 

Húðæting 1B  Húðæting/-erting, undirflokkur 1B 
STOT SE 3  Sértæk eiturhrif á marklíffæri – váhrif í eitt skipti, undirflokkur 3 
H314  Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða 
H34  Ætandi 
H37  Ertandi fyrir öndunarfæri.  
C  Ætandi 
Xi  Ertandi 
 
Upplýsingarnar á þessu blaði eru, samkvæmt okkar bestu vitneskju, réttar og tæmandi á útgáfudegi. 
Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum 
eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið 
að upplýsingarnar ættu ekki lengur við.  Það er á ábyrgð notanda vörunnar að leggja mat á gildi og 
ítarleika upplýsinganna í ljósi notkunar sinnar. Engin ábyrgð er tekin á missi eða tjóni vegna notkunar 
þessara upplýsinga. 
 

Þýðing: Reynir Hjálmarsson 
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