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ÖRYGGISBLÖÐ 
KLÓR 15% (SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION) 

 
 

KAFLI 1: Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins 
1.1 Vörukenni 
Heiti vöru    KLÓR 15% (SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION) 
 
Vörunúmer    258 
 
Samheiti; viðskiptaheiti BLEACH,HYPO,BRIDOS,EUROCHLOR,EVERCHLOR CLEAR,SODIUM HYPOCHLORITE 

SOLUTION > 2.5%,SOD HYPOCHLORITE 14/15%,SOD HYPOCHLORITE 14/15% SLY,SOD HYPOCHLORITE 
5%,SODIUM HYPOCHLORITE 12 %,SODIUM HYPOCHLORITE 15% SOLUTION,SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION 
16 - 18 %,SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION 3%,SODIUM HYPOCHLORITE 4% SOLUTION,SODIUM 
HYPOCHLORITE 7% SOLUTION,SODIUM HYPOCHLORITE 13% SOLUTION,SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION > 
10%,SODIUM HYPOCHLORITE,GE6078360,GE6078364,GE6078358 SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION 14/15 
%,GE6078358,GE6078363,GE6078365,GE6078359,SODIUM HYPOCHLORITE 15% UNI 901:2007,SODIUM 
HYPOCHLORITE 18% UNI 901:2007,SODIUM HYPOCHLORITE 12% UNI 901:2007,SODIUM HYPOCHLORITE 4% 
UNI 901:2007,SOD HYPOCHLORITE 6% SOL,SODIUM HYPOCHLORITE 14%,BIOTREAT 4549,SODIUM 
HYPOCHLORITE 7.5% SOLUTION,SODIUM HYPOCHLORITE 14/15%,SODIUM HYPOCHLORITE 47 - 50,SODIUM 
HYPOCHLORITE LOW BROMATE,SODIUM HYPOCHLORITE 4% 

 
REACH skráningarnúmer  01-2119488154-34-XXXX 
 
CAS númer    7681-52-9 
 
ESB skráarnúmer   017-011-00-1 
 
EB númer    231-668-3 
 
1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá 
Tilgreind notkun   Þvottaefni. Hreinsiefni. Sótthreinsiefni. Aukaafurð í efnaframleiðslu. 
 
1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins 
Birgi     Olíuverzlun Íslands hf 
    Katrínartún 2 
    105 Reykjavík 
    +354 515 1000 
    olis@olis.is 
 
1.4 Neyðarsímanúmer 
Neyðarsímanúmer  Eitrunarmiðstöð 543 2222 
 

KAFLI 2: Hættugreining 
2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar 
 
Flokkun 
Eðlisræn hætta   Málmæt. 1 - H290 
 
Heilbrigðishætta   Húð æt. 1B - H314 Augnskað. 1 - H318 

mailto:olis@olis.is
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Umhverfishætta   Bráð eit. á vatn 1 - H400 Langv. eit. á vatn 1 - H410 
 
2.2. Merkingaratriði 
EB númer    231-668-3 
 
Hættumerki 

 
 
Viðvörunarorð    Hætta 
 
Hættusetningar   H290 Getur verið ætandi fyrir málma. 

H314 Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða. 
H410 Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. 

 
Varnaðarsetningar   P234 Má aðeins geyma í upprunalegu íláti. 

P273 Forðist losun út í umhverfið. 
P280 Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. 
P301+P330+P331 EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla 
uppköst. 
P305+P351+P338 BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í 
nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið 
áfram. 
P391 Safnið upp því sem hellist niður. 
P501 Fargið innihaldi/íláti í samræmi við landsreglugerðir. 
P304+P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið 
hann í stellingu sem léttir öndun. 
 

Viðbótarupplýsingar   EUH031 Snerting við sýrur losar eitraðar lofttegundir. 
 
2.3. Aðrar hættur 
Þetta efni er ekki flokkað þrávirkt, safnast upp í náttúrunni og eitrað (PBT) né mjög þrávirkt og safnast 
upp í náttúrunni í miklum mæli (vPvB) samkvæmt núverandi ESB viðmiðum. 
 

KAFLI 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni 
3.1. Efni 
Heiti vöru    KLÓR 15% (SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION) 
 
REACH skráningarnúmer  01-2119488154-34-XXXX 
 
ESB skráarnúmer   017-011-00-1 
 
CAS númer    7681-52-9 
 
EB númer    231-668-3 
 

KAFLI 4: Ráðstafanir í skyndihjálp 
4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp 
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Innöndun  Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið hann í stellingu sem léttir 
öndun. Haldið einstakling sem orðið hefur fyrir áhrifum heitum og í 
hvíld. Leitið samstundis læknishjálpar. 

 
Inntaka  Ekki gefa meðvitundarlausum einstakling neitt um munn. Ekki 

framkalla uppköst. Hreinsið munninn vel með vatni. Leitið 
læknishjálpar. 

 
Snerting við húð  Fjarlægið mengaðan fatnað samstundis og þvoið húð með sápu og 

vatni. Leitið tafarlaust læknishjálpar ef einkenni eru til staðar eftir 
skolun. 

 
Snerting við augu  Skolið samstundis með miklu vatni. Fjarlægið augnlinsur og haldið 

augnlokunum vel opnum. Haldið áfram að skola í að minnsta kosti 15 
mínútur. Leitið samstundis læknishjálpar. Haldið áfram að skola. 

 
4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 
Innöndun    Myndar eitrað gas í snertingu við sýru. Klór. 
 
Inntaka  Inntaka getur valdið alvarlegri ertingu í munni, vélinda og 

meltingarvegi. 
 
Snerting við húð   Efnabruni. 
 
Snerting við augu   Ætandi. Hætta á alvarlegum augnskaða. 
 
4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á 
Athugasemdir fyrir lækninn  Leitið samstundis læknishjálpar. 
 

KAFLI 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða 
5.1. Slökkvibúnaður 
Hentugt slökkviefni  Notið viðeigandi slökkviefni fyrir nærliggjandi eld. Slökkvið með 

eftirfarandi efnum: Vatnsúði. 
 
5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar 
Sérstök hætta    Súrefni. Klór. Uppþornaður klór er eldfimur. 
 
5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn 
Hlífðaraðgerðir við slökkvistörf Kælið ílát í nánd við hita með vatnsúða og fjarlægið þau frá  

eldsvæðinu ef það er hægt án áhættu. Afmarkið og safnið saman 
vatni sem notað var til slökkvunar. 
 

Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkviliðsmenn Notið sjálfstæðan öndunarbúnað með yfirþrýsting  
    (SÖY) og viðeigandi hlífðarfatnað. 
 

KAFLI 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni 

6.1. Öryggisráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir 
Varúðarráðstafanir  Notið hlífðarfatnað sem lýst er í kafla 8 í þessum 

öryggisleiðbeiningum. Forðist innöndun á úða og snertingu við húð og 
augu. Tryggið næga loftun. 
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6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins 
Umhverfisvarúðarráðstafanir  Losið ekki í niðurföll eða vatnsföll eða á jörðina. Sjúgið upp efnaleka 

með sandi eða öðru óhvarfgjörnu efni. Leka eða óstýrða losun í 
vatnsföll verður að tilkynna samstundis til Umhverfisstofnunar eða 
annarra viðeigandi yfirvalda. 

 
6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 
Aðferðir við að þrífa upp  Sjúgið upp efnalekann með hvarftregu, röku, óbrennanlegu efni. 

Skolið mengað svæði með miklu vatni. Safnið saman og setjið í 
viðeigandi losunarílát og lokið tryggilega. Fyrir förgun úrgangs, sjá 
kafla 13. 

 
6.4. Tilvísun í aðra liði 
Tilvísun í aðra kafla  Notið hlífðarfatnað sem lýst er í kafla 8 í þessum 

öryggisleiðbeiningum. Förgun: Sjáið kafla 13. 
 

KAFLI 7: Meðhöndlun og geymsla 
7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun 
Varúðarráðstafanir fyrir notkun Forðist leka. Varist snertingu við húð og augu. Forðist innöndun gufa  

og úða/misturs. Tryggið næga loftun. Snerting við sýrur losar eitraðar 
lofttegundir. Klór. 

 
7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika. 
Varúðarráðstafanir fyrir geymslu Verjið fyrir frystingu og beinu sólarljósi. Geymið í þétt lokuðu,  

upprunalegu íláti á vel loftræstum stað. Geymið fjarri eftirfarandi 
efnum: Sýrur. 

 
Geymsluflokkur   Geymsla fyrir ætandi efni. 
 
7.3. Sértæk endanleg notkun 
Sérstök endanleg notkun  Skilgreindri notkun fyrir þessa vöru er lýst nákvæmlega í kafla 1.2. 
 

KAFLI 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar 
8.1. Viðmiðunarmörk 
Athugasemdir við innihaldsefni Engin váhrifsmörk eru þekkt fyrir innihaldsefnið(-in). 
 
DNEL     Atvinnugrein - Innöndun; Langtíma : 1.55 mg/m³ 

Atvinnugrein - Innöndun; Skammtíma : 3.1 mg/m³ 
Consumer - Innöndun; Langtíma : 1.55 mg/m³ 
Consumer - Innöndun; Skammtíma : 3.1 mg/m³ 
 

PNEC     - Botnfall (ferskt vatn); 0.00021 mg/l 
- Botnfall (sjór); 0.000042 mg/l 
- Ósamfelld losun; 0.00026 mg/l 
- Skólphreinsistöð; 0.03 mg/l 

 
8.2. Váhrifavarnir 
Hlífðarbúnaður 
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Viðeigandi verkfræðilegt eftirlit Tryggið næga loftun. Forðist innöndun gufa. Fylgið öllum 
starfstengdum viðmiðunarmörkum fyrir vöruna eða innihaldsefni. 
 
Augn/andlitsvörn   Nota skal eftirfarandi hlífðarbúnað: Hlífðargleraugu. 
 
Vörn handa    Notið hlífðarhanska gerða úr eftirtöldum efnum: Nítríl gúmmí. Bútýl 
gúmmí. Neopren. Polyvinyl chloride (PVC). Gúmmí (náttúrulegt, latex). Velja skal hentugustu 
hanskana í samráði við birgja/framleiðanda hanskanna, sem getur veitt upplýsingar um 
gegndræpistíma efnisins í hönskunum. 
 
Önnur húð og líkamsvörn  Notið svuntu úr gúmmí. Verið í gúmmískóm. 
 
Hreinlætisaðgerðir  Tryggið augnskolstöð og öryggissturtu. Þvoið hendur í lok sérhverrar 

vaktar og ennfremur eftir máltíðir, reykingar og salernisferðir. 
Fjarlægið mengaðan fatnað og þvoið húð vel með sápu og vatni eftir 
vinnu. Át, reykingar og drykkjarbrunnar eru bannaðir á sjálfu 
vinnusvæðinu. 

 
Hlífðarbúnaður fyrir öndun  Ef loftræsting er ófullnægjandi skal nota viðeigandi öndunargrímu. 
 

KAFLI 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar 
9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika 
Útlit Vökvi. 
 
Litur     Gulgrænn 
 
Lykt     Klór. 
 
pH (sýrustig)   pH (mettuð lausn): >11 
 
Bræðslumark  -17°C Gefnar upplýsingar eru viðeigandi fyrir vöruna eins og hún 

kemur fyrir. 
 
Upphafssuðumark og bil  > 100°C @ 
 
Eðlismassi    1.20 - 1.27 @ °C 
 
Leysni     Leysanlegt í vatni. 
 
Deilistuðull    -3.42 
 
9.2. Aðrar upplýsingar 
Aðrar upplýsingar   Ekki fyrirliggjandi. 
 

KAFLI 10: Stöðugleiki og hvarfgirni 
10.1. Hvarfgirni 
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Hvarfgirni    Myndar eitrað gas í snertingu við sýru. 
 
10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki 
Stöðugleiki  Óstöðugt. Stöðugleiki minnkar með auknum styrk lausnar, hita, 

sólarljósi, lækkun pH (sýrustigs) og mengunar af málmum eins og t.d. 
nikkel, kóbalti, kopar, mangani, áli og járni. Upphaflegur styrkur 
lausnar – oftast um 15% - minnkar um ca. 2% við geymslu í 3 mánuði 
við bestu aðstæður. Ef pH (sýrustig) fer undir 11 verður lausnin 
óstöðug, natríumhýpóklórít brotnar niður og gefur frá sér klórgas. 

 
10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi 
Möguleiki á hættulegum hvörfum Myndar eitrað gas í snertingu við sýru. 
 
10.4. Skilyrði sem ber að varast 
Aðstæður sem ber að forðast  Forðist of mikinn hita yfir lengri tíma. Forðist váhrif hás hita eða beins 

sólarljóss. 
 
10.5. Ósamrýmanleg efni 
Efni sem skal forðast  Sterkar sýrur. Amín. Snerting við málma getur leitt til niðurbrots með 

myndun klórgass. 
 
10.6. Hættuleg niðurbrotsefni 
Hætturleg niðurbrotsefni  Súrefni. Hýpóklórsýra. Klórgas. 
 

KAFLI 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar 
11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
Bráð eitrun - um munn    
Bráð eitrun um munn  (LD₅₀ mg/kg) 1.100,0 
 
Dýrategund    Rotta 
 
Bráð eitrun - um húð 
Bráð eitrun húðar (LD₅₀ mg/kg) 2.000,0 
 
Dýrategund    Rotta 
 
Bráð eitrun - við innöndun 
Bráð eitrun við innöndun (LC₅₀ gufur mg/l) 10.500,0 
 
Dýrategund    Rotta 
 
ATE innöndun (gufur mg/l)  10.500,0 
 
Ásvelgingshætta 
Ásvelgingshætta   Engin   
 
Innöndun  Getur valdið skaða á slímhimnum í nefi, hálsi lungum og berkjum. 

Getur valdið ertingu í öndunarvegi. 
Inntaka    Getur valdið efnabruna í munni, vélinda og maga. 
 
Snerting við húð   Getur valdið alvarlegum efnabruna á húð. 
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Snerting við augu   Ætandi 
 
Marklíffæri    Öndunarvegur, lungu. 
 

KAFLI 12: Vistfræðilegar upplýsingar 
Visteituráhrif    Varan inniheldur efni sem eru mjög eitruð vatnalífverum. 
 
12.1 Eiturhrif 
Eitrun     Afar eitrað fyrir vatnalífverur. 
 
Bráð eiturhrif í vatni 
L(E)C₅₀     0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1 
 
M stuðull (bráður)   10 
 
Bráð eitrun - fiskur   LC₅₀, 96 hours: 0.06 mg/l, Ferskvatnsfiskur 
 
Bráð eitrun - hryggleysingjar  EC₅₀, 48 hours: 0.141 mg/l, Daphnia magna (halaflær) 
 
Bráð eitrun - vatnaplöntur  EC₅₀, 72 klukkutímar: 0.04 mg/l, Scenedesmus subspicatus 

(vatnaplanta) 
 
Langvarandi eiturhrif í vatni 
M stuðull (langvinnur)   1 
 
Langvinn eitrun - fiskur, fyrstu stig lífsferils NOEC (Styrkur sem hefur engin merkjanleg áhrif), 28  
    dagar: 0.04 mg/l, Ferskvatnsfiskur 
 
12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 
Þrávirkni og niðurbrot   Varan er talin vera lífbrjótanleg. 
 
12.3. Uppsöfnun í lífverum 
Möguleiki á uppsöfnun í lífverum Varan inniheldur engin efni sem talin eru safnast upp í náttúrunni. 
 
Deilistuðull    -3.42 
 
12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi 
Hreyfanleiki    Varan er leysanleg í vatni. 
 
12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eigineikum. 
Niðurstöður PBT og vPvB mats Efnið er ekki talið vera viðvarandi, lífverum og eitrað (PBT) eða mjög  
    langvarandi né mjög lífverum (vPvB). 
 
12.6. Önnur skaðleg áhrif 
Önnur skaðleg áhrif   Ekki þekkt. 
 

KAFLI 13: Förgun 

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
Almennar upplýsingar  Gerið ekki gat á né kveikið í, jafnvel þó tómt. Úrgangur er flokkaður 

sem hættulegur úrgangur. 



Dagsetning endurskoðunar: 3.9.2015 Endurskoðun: 04 
 

 KLÓR 15% (NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍT) 

Page 8 of 10 
 

 
Losunaraðferðir  Losið úrgang til leyfisskilds urðunaraðlia í samræmi við kröfur 

svæðisbundinna yfirvalda. 
 

KAFLI 14: Upplýsingar um flutninga 

Almennt  Notið hlífðarfatnað sem lýst er í kafla 8 í þessum 
öryggisleiðbeiningum. 

 
14.1. UN-númer 
UN nr. (ADR/RID)   1791 
 
UN nr. (IMDG)    1791 
 
UN nr. (ICAO)    1791 
 
UN nr. (ADN)    1791 
 
14.2. Rétt UN-sendingarheiti 
Rétt heiti (ADR/RID)   NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍT (HYPOCHLORITE SOLUTION) 
 
Rétt heiti (IMDG)   NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍT (HYPOCHLORITE SOLUTION) 
 
Rétt heiti (ICAO)   NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍT (HYPOCHLORITE SOLUTION) 
 
Rétt heiti (ADN)   NATRÍUMHÝPÓKLÓRÍT (HYPOCHLORITE SOLUTION) 
 
14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga 
ADR/RID flokkur   8 
 
ADR/RID flokkunarkóði   C9 
 
ADR/RID merking   8 
 
IMDG flokkur    8 
 
ICAO flokkun/skipting   8 
 
ADN flokkur    8 
 
Flutningsmerkingar 
 

 
 
14.4 Pökkunarflokkur 
ADR/RID pökkunarhópur  II 
 
IMDG pökkunarflokkur   II 
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ADN pökkun    II 
 
ICAO pökkunarflokkur   II 
 
14.5. Umhverfishættur 
Efni hættulegt umhverfinu / mengar sjó 
 

 
 
14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda 
EMS - skilaboðaþjónusta  F-A, S-B 
 
ADR flutningsflokkur   2 
 
Neyðarkóði    2X 
 
Hættuflokkanúmer (ADR/RID)  80 
 
Takmörkunarkóði fyrir göng  (E) 
 
14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá ´73/78 og IBC kóðanum. 
Flutningar í búlk samkvæmt viðauka II af MARPOL 73/78 og IBC kóðanum Engra upplýsinga er þörf. 
 

KAFLI 15: Upplýsingar varðandi regluverk 
15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis 
 
ESB löggjöf  Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Evrópuþingsins og Ráðsins frá 16. 

desember 2008 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og blanda 
(með áorðnum breytingum). Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 
Evrópuþingsins og Ráðsins frá 18. desember 2006 um 
skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum (REACH) (með 
áorðnum breytingum).  
 

Íslenskar reglugerðir  Reglugerð nr. 415/2008 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og 

efnablandna. 

Reglugerð nr. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og 
takmarkanir að því er varðar efni („REACH“). 
 

15.2. Efnaöryggismat 
Efnaöryggismat hefur farið fram. 

 

KAFLI 16: Aðrar upplýsingar 
Athugasemdir við endurskoðun Athugið: Línur innan við spássíu gefa til kynna marktækar breytingar  
    frá fyrri endurskoðun. 
 



Dagsetning endurskoðunar: 3.9.2015 Endurskoðun: 04 
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Dagsetning endurskoðunar  3.9.2015 
 
Endurskoðun    04 
 
SDS númer    258 
 
SDS staða    Samþykkt. 
 
Undirskrift    Jitendra Panchal 
 
Hættusetningar í fullri lengd  
 
H290     Getur verið ætandi fyrir málma. 
 
H314     Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða. 
 
H318     Veldur alvarlegum augnskaða. 
 
H400     Mjög eitrað lífi í vatni. 
 
H410     Mjög eitrað lífi í vatni, hefur langvinn áhrif. 
 


