
Air1®

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

SOS Alarm 112
Yara, Köping 0221-278 01 för ytterligare produktinformation

SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn

Air1®

Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG  -  Sverige

1.

Telefonnummer för
nödsituationer

:

Urea Solution 32,5%Synonymer

Yara AB
Industrial
Box 516
261 24 Landskrona

Tel:  0418-761 00
Fax: 0418-237 60

Tillverkare / Leverantör

:

:

:

Namnet på ämnet eller beredningen

Namnet på bolaget/företaget

Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar2.

Ämne/beredning Beredning

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

vatten 7732-18-5 67.5 231-791-2 Inte klassificerat.
urea 57-13-6 32.5 200-315-5 Inte klassificerat.

:

CAS-
nummer

% EG-nummer Klassificering;
Ämnen

Ingående ämnen

Se avsnitt 16 för komplett text till R-fraserna som
anges ovan.

Farliga egenskaper3.

Preparatet är inte klassificerat som farligt enligt direktiv 1999/45/EEG och dess ändringar.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

Kontakta läkare omedelbart, om större mängd av detta ämne har förtärts.  Framkalla INTE
kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal.  Ge aldrig en medvetslös person
något att äta eller dricka.

Hudkontakt

Vid kontakt med ögon, skölj omedelbart med mycket vatten.  Konsultera läkare om irritation
uppstår.

Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.  Tvätta alltid händerna noggrant med tvål och
vatten efter hantering.  Konsultera läkare om irritation uppstår.

4.

Förtäring

Kontakt med ögonen

:

:

:

Första hjälpen

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

Brandbekämpningsåtgärder5.

Brandmän skall bära tryckluftsapparat och full utrustning.

Dessa produkter är  koloxider (CO, CO2), kväveoxider (NO, NO2 etc.), ammoniak (NH3).:Farliga termiska
sönderdelningsprodukter

I händelse av brand, använd spridd vattenstråle (dimma), skum, släckpulver eller koldioxid
(CO2).

Släckmedel :

Särskilda risker vid
exponering

:
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Air1®

Åtgärder till skydd för
människor

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

: Använd lämplig skyddsutrustning (avsnitt 8).  Följ alla brandbekämpande procedurer (avsnitt
5).

Minimera risken for avrinning till vattendrag.

Absorbera med torr jord, sand eller annat icke brännbart material.  Använd ett verktyg för att
ösa upp fast eller absorberat ämne och placera detta i lämpligt etiketterad avfallsbehållare.
Undvik att skapa dammiga förhållanden och motverka spridning med vinden.  Hålls borta från
sjöar och vattendrag.  Se sektion 13 för information om bortskaffande av avfall.

Åtgärder till skydd för miljön :

Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

Hantering

Hantering och lagring

Lagring

7.

Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och
nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 30° C. Förvara på en avskild, godkänd och
uppmärkt plats.  Förpackningen förvaras väl tillsluten.

:

:

8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter,
innan något äts, innan rökning och innan toalettbesök och vid avslutat arbetspass.  Försäkra
dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Handskydd Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en
godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning
visar att detta är nödvändigt.
>8 timme(ar) (genomträngningstid): butylgummi , naturgummi (latex) , nitrilgummi

:

Begränsning av exponeringen

Använd korrekt avpassat luftrenings- eller luftmatad andningsmask i överensstämmelse med
godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Valet av andningsskydd
måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, riskerna med produkten och
funktionsbegränsningarna för det valda skyddet.

Rekommenderas: Glasögon mot kemiskt stänk eller ansiktsskydd.Ögonskydd :

Andningsskydd :

Hudskydd Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras
och de risker som föreligger.

:

Sönderdelningstemperatur: 100°C (212°F)

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Smält-/fryspunkt

Kokpunkt

Ångtryck

Volymvikt g/cm3

Vätska. (Klar.)

-10.5°C (13.1°F)

1.09 g/cm3  (20°C / 68°F)

6.4 kPa (48 mm Hg) (vid 20°C)

Ammoniak-aktig. (Ringa.)Lukt

pH

Färglös.Färg

9.

9.8 till 10 (Konc. (vikt / vikt-procent): 10) [Basisk.]

:

:

:

:

:

:

:

:

Allmän information

Utseende

Viktig information för hälsa, miljö och säkerhet

Blandbar med vatten. Ja.:
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Air1®

Stabilitet och reaktivitet10.

Farliga
omvandlingsprodukter

Dessa produkter är  koloxider (CO, CO2), kväveoxider (NO, NO2 etc.), ammoniak (NH3).:

Förhållanden som bör
undvikas

Hypoklorit (som natriumhypoklorit och kalciumhypoklorit) kan reagera med urea och bilda
explosiv produkt.

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se avsnitt 7).Stabilitet

Mycket reaktivt eller oförenligt med följande ämnen: oxidationsmedel, syror och alkalier.Material och kemiska
produkter som skall
undvikas

:

:

:

Toxikologisk information11.

Potentiella akuta hälsoeffekter

Inga kända hälsorisker vid normal hantering.

Ekologisk information

Rörlighet Löslig i vatten

12.

:

urea Daphnia magna (EC50)

Poecilia reticulata (LC50)

48 timme(ar)

96 timme(ar)

3910 mg/l

17500 mg/l

Arter Period Resultat

Ekotoxikologiska data

Ingående ämnen

Biverkningar : Produkten har inga skadliga effekter på miljö vid användning enligt rekommendation.

Anmärkningar : Bioackumuleras ej i vattenmiljö.

Avfallshantering13.

:Avfallshantering Om spill eller avfall ej kan återvinnas eller omhändertas i egen regi kontakta av kommunen
eller  Länsstyrelsen godkänd entreprenör.

14. Transportinformation
Inte reglerat.

Klassificeras inte som farligt gods enligt gällande transportregelverk, ADR, RID och IMDG.

Gällande föreskrifter15.

Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftning.

EU-föreskrifter

Användningsområde Industriellt bruk.

Klassificering och märkning har utförts enligt EU-direktiv 67/548/EEC och 1999/45/EC med
ändringar och för avsett användningssätt.

:

Riskfraser :

Annan information

Historik

16.

Omarbetad

Version

2006-10-23.

2.06

Tidigare utgåva 2006-10-03.

:

:

:

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.
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Annan information16.

Version Sida: 4/4

Meddelande till
läsaren

2.06

Till vår kännedom är informationen i detta Säkerhetsdatablad riktig per dagen för dess utgivning. Informationen som
Säkerhetsbladet innehåller ges i syfte att ge vägledning kring säkerhet och avser endast det specifika ämne/material och den
specifika användning som beskrivs däri. Denna information gäller inte nödvändigtvis för detta ämne/material om det kombineras
med annat/andra ämne(n) eller material eller om det används på annat sätt än som beskrivs häri. Det slutliga avgörandet om ett
ämnes/materials lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen/material kan innebära okända risker och skall
användas med försiktighet. Yara International ASA frånsäger sig allt ansvar för förlust eller skada till följd av bruket av någon
data, information eller rekommendation som ingår i detta Säkerhetsdatablad.


