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SOFT ACID AQUA E

Öryggisleiðbeiningar(MSDS)
Samkvæmt reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 og tilskipunum 91/155/EEC og 93/112/EEC.

1. Söluheiti efnis eða vörutegundar. Nafn, heimilisfang og sími íslensks framleiðanda,
innflytjanda eða seljanda.

Söluheiti vöru: SOFTACID AQUA E
Dreifingaraðili: OLÍUVERZLUN ÍSLANDS hf., Sundagörðum 2, 104 Reykjavík, sími 515 1000

Öryggisleiðbeiningar: EFNAVERND, Suðurlandsbraut 10, 108 Reykjavík, sími 588 8130

Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla:  sími 112
Eitrunarupplýsingastöð Landspítala, Fossvogi, Reykjavík:  sími 525 1111

2. Samsetning / upplýsingar um innihald.

CAS-nr.: EB-nr.: Efnaheiti: Styrkur %: Hættuflokkun:

64-19-7  200-580-7 Ediksýra              50 - 80      C H10-35
6081-51-6 -               Natríum lignosúlfónat   1 -   5      -

Varnaðarmerking - sjá lið 15. Texti hættusetninga - sjá lið 16.

3. Varúðarupplýsingar.

Eldfimt. Ætandi. Getur valdið varanlegum skaða á augum og húð, sérstaklega ef það
er ekki þvegið af strax.
Lækkar sýrustig í vatni og getur þannig haft skaðleg áhrif á lífríki þar.

ÆTANDI

4. Skyndihjálp.

Almennt: Skaða af völdum efnisins má takmarka mjög með réttum og skjótum 
viðbrögðum við slysum.

Við innöndun: Tryggið strax hreint loft og hvíld á hlýjum stað. Leitið læknis ef eitrunar-
einkenni koma fram eða óþægindi eru viðvarandi. Ef slasaði er meðvitundar-
laus skal leggja hann í læsta hliðarstellingu og tryggja að öndunarvegir séu 
opnir. Veitið öndunarhjálp ef öndun hefur stöðvast.

Snerting við húð: Skolið strax vandlega með miklu vatni og farið úr fötum og skóm sem 
mengast hafa af efninu. Skolið strax með Diphoterine ef það er tiltækt. 
Skolið síðan með vatni í a.m.k. 15 mínútur. Leitið strax læknis. Reynið 
EKKI að hlutleysa efnið með basa. Efnabruna þarf læknir að meðhöndla.

Snerting við augu: Skolið strax vandlega með volgu með augað vel opið; lyftið augnlokum. 
Skolið strax með Diphoterine ef það er tiltækt. Skolið síðan með vatni, 0,9% 
NaCl lausn eða Ringers lausn. Fjarlægið snertilinsur. Leitið strax læknis eða 
flytjið slasaða á sjúkrahús og haldið skolun áfram meðan á flutningi stendur. 
Mikilvægt er að skolun sé ekki hætt of snemma.

Við inntöku: Framkallið EKKI uppköst. Skolið munn og háls vandlega með vatni og gefið
1 - 2 glös af vatni að drekka. Of mikið vatn eykur hættu á uppköstum sem 
geta aukið skaðann. Leitið umsvifalaust læknis.

Upplýsingar f. lækna: Meðhöndlið skv. einkennum.
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5. Bruni / aðferðir við að slökkva eld.

Efni/aðferðir: Heppileg slökkviefni eru kolsýra, duft eða vatnsúði. Notið ekki vatnssprautu. Haldið 
óviðkomandi frá hættusvæðinu. Notið viðeigandi hlífðarbúnað og ferskloftstæki við 
slökkvistörf. Stöðvið efnisflæði til eldsins. Haldið lokuðum umbúðum með efninu á 
hættusvæðinu köldum með vatnsúða og fjarlægið þær ef hægt er án áhættu. Berjist 
við eldinn frá vel vörðum stað.

Sérstök hætta: Við bruna myndast COx.

6. Efnaleki.

Tryggið góða loftræstingu. Notið persónuhlífar skv. lið 8 við hreinsunarstörf. Haldið óviðkomandi
frá hættusvæðinu. Notið sand, jarðveg eða önnur óvirk ísogsefni til að hefta og hreinsa upp efnið og
látið í viðeigandi og merkt ílát til förgunar. Smærri leka má þurrka upp með efnaþolnum eða rökum
klútum, sem þarf síðan að skola með miklu vatni á eftir.

7. Meðhöndlun og geymsla.

Meðhöndlun: Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Notið persónuhlífar skv. lið 8. Gætið mikillar 
varúðar við meðhöndlun efninsins. Forðist innöndun gufu eða úða og snertingu við 
húð og augu. Fjarlægið allt sem valdið getur íkveikju. Farið strax úr fötum sem 
mengast af efninu og skolið húðina vel og lengi ef efnið berst á húð.
Ef efnið er fært á milli íláta þarf að gæta þess að í ílátinu, sem það er sett í, séu ekki 
efni sem tiltekin eru í lið 10.

Geymsla: Geymist í vel lokuðum umbúðum á vel loftræstum stað, varið gegn beinu sólarljósi, 
hita og opnum eldi. Geymist á öruggum stað þannig að umbúðir falli ekki og verði 
ekki fyrir höggum etc. Geymið ekki með oxunarmiðlum.
Æskilegt umbúðaefni er sýruþolið stál eða pólýeten.

8. Eftirlit með mengun / persónulegur hlífðarbúnaður.

Tæknilegar aðgerðir: Tryggið góða loftræstingu í vinnurými. Öryggissturta og augnskolunartæki 
þurfa að vera tiltæk við vinnusvæði. Meta þarf heppilegar aðferðir við 
sýnatöku og hvort hún á að vera staðbundin eða ekki.

Mengunarmörk: Ediksýra: (MG) 10 ppm     25 mg/m3

Persónuhlífar;
Öndunargrímur: Notið öndunargrímu með síu E (gul) ef loftræsting er ekki 

fullnægjandi eða hætta er á að efnagufur í andrúmslofti fari yfir 
mengunarmörk. Notið ferskloftstæki við vinnu með efnið í lokuðu 
rými og annarsstaðar þar sem hætta er á að mengun sé mikið yfir 
mengunarmörkum.

Fyrir augu: Vel lokuð hlífðargleraugu eða andlitshlíf ef hætta er á slettum.
Fyrir hendur: Hlífðarhanskar úr bútýlgúmmíi, Teflon eða Viton. Þurfa að þola

> 8 klst. notkun án þess að efnið berist í gegn.
Fyrir húð: Langerma hlífðarfatnaður, ógegndræp svunta og gúmmístígvél.
Hreinlæti við vinnu: Viðhafið góðar venjur og hreinlæti við meðferð efna. Farið strax úr 

fötum sem mengast af efninu. Geymið ekki klúta eða annað mengað 
af efninu í vösum.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar.

Ástand / útlit / lykt: Vökvi / ljósbrúnn / einkennandi
Sýrustig (pH): 2,1  í lausn
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Bræðslumark: 16,6˚C
Suðumark: 117,9˚C
Blossamark: 39˚C
Hætta á sjálfíkveikju: -
Íkveikimörk: 463˚C
Sprengimörk; neðri - efri: 4,0 - 16,0%
Eldnærandi eiginleikar: -
Gufuþrýstingur: 1,52 við 20˚C
Uppgufunarhraði: 0,97 (n-bútýasetat =1)
Gufuþéttni: 2,1  (andrúmsloft = 1)
Seigja: 1,17 cSt við 20˚C
Eðlisþyngd: 1049 kg/m3 við 20˚C
Leysni: Leysist í vatni

Upplýsingarnar eiga við ediksýru.

10. Stöðugleiki og hvarfgirni.

Stöðugleiki: Stöðugt í lokuðum umbúðum.
Aðstæður sem skal forðast: -
Efni sem skal varast: Málmar (vetnismyndun), sterkir basar. Hvarfast kröftuglega 

(sprenging) við saltpéturssýru, peroxíð, nítröt og permanganat.
Hættuleg  niðurbrotsefni: Við bruna geta myndast eitrað CO og COx.

11. Eiturfræðilegar upplýsingar.

Almennt: Ætandi. Getur valdið varanlegum skaða á augum og húð ef það er ekki 
þvegið af strax. Skaði fer eftir styrk efnisins og snertitíma.

Við innöndun: Gufa verkar ætandi og ertandi á slímhimnur í munni, hálsi og öndunarfærum.
Hætta á lungnabjúg.

Snerting við húð: Ætandi. Veldur bruna með blörðum og sárum.
Snerting við augu: Ætandi. Hætta á varanlegum augnskemmdum ef efnið er ekki skolað burt 

nægilega fljótt og vel.
Við inntöku: Ætandi. Hætta á varanlegum skemmdum í munni, vélinda og maga. Ógleði 

og uppköst.
Bráð eiturhrif: -
Langtímaáhrif: Ofnæmi hefur komið fram en er sjaldgæft.

12. Hættur gagnvart umhverfinu.

Hegðun í umhverfinu: Leysist í vatni. Lífrænt niðurbrot gengur greiðlega. Ekki talið safnast
fyrir í umhverfinu.

Líffræðileg  áhrif: Efnið lækkar sýrustig vatns og hefur þannig skaðleg áhrif á lífríkið.
Aðrar vistfræðilegar uppl.: -

13. Förgun.

Förgun vörunnar: Endurvinnið ef hægt er. Notað efni og skemmt, afgangar og menguð 
ísogsefni skilist á móttökustöð fyrir spilliefni.

Förgun umbúða: Menguðum umbúðum skal farga á sama hátt og vörunni sjálfri. Hreinum 
umbúðum má farga eða endurvinna á sama hátt og almennu sorpi, ef annað 
kemur ekki fram í reglum.
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14. Flutningur.      

Flutningur á landi: ADR/RID flokkur: 8 UN-nr.: 2790 Númer og bókstafur:      
Nafn efnis: Acetic acid, solution
Varúðarmerki: 8 Hættunr.:      Pökkunarflokkur: II

Flutningur á sjó: IMDG flokkur: 8 UN-nr.: 2790 Pökkunarflokkur: II
Ems: 8-05 MFAG:      
Nafn efnis: Acetic acid, solution
Varúðarmerki:      Sjávarmengandi:      

Flutningur í lofti: ICAO/IATA flokkur: 8 UN-nr.: 2790 Pökkunarflokkur: II
Nafn efnis: Acetic acid, solution
Varúðarmerki:      

Vinnueftirlit ríkisins gefur upplýsingar um reglur um flutninga á hættulegum efnum.

15. Upplýsingar um lög, reglugerðir eða reglur sem varða notkun efnisins eða vörutegundarinnar.

Varnaðarmerkingar skv. reglugerð 236/1990 með síðari breytingum og tilskipunum ESB:

Varnaðarmerki: C ÆTANDI

Inniheldur: Ediksýru 50 - 80%

H - setningar: H10 Eldfimt.
H34 Ætandi.

V - setningar: V23 Varist innöndun gufu/úða.
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 umbúðamerkingarnar ef unnt er.
(V1/2) GEYMIST Á LÆSTUM STAÐ ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.

EB-merkimiði.

Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:
Reglur nr. 765/2001 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum 
efnafræðilegra skaðvalda á vinnustöðum.

16. Aðrar upplýsingar.

Gert þann:: 25-11-03 Dagsetning frumrits:   21-01-03

Breytt þann: - Breyttir liðir: -

Gert fyrir: OLÍUVERZLUN ÍSLANDS hf., Sundagörðum 2, 104 Reykjavík, sími 515 1000

Unnið af: EFNAVERND, Suðurlandsbraut 10, 108 Reykjavík, sími 588 8130 / FF
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Texti hættusetninga sem fram koma í lið 2:
H10 Eldfimt.
H35 Mjög ætandi.

Annað:  -

Þessar öryggisleiðbeiningar eru unnar eftir MSDS frá  BORREGAARD INDUSTRIES Ltd., Sarpsborg,
Norge.


