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Pelox Pickling Paste TS-K green 

Öryggisblað (MSDS)  
Skv. reglug. 415/2014 (CLP), reglug. 750/2008 (REACH).   
 

 
1. 

 
Auðkenning efnis eða blöndu og upplýsingar um fyrirtæki. 
 
1.1. Auðkenni vöru 
 

   Söluheiti vöru: Pelox Pickling Paste TS-K green  
   Tilvísunarnúmer: - 
 
   Gerð vöru:  Blanda, deig. 
 
1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnisins eða blöndunnar og notkun sem ráðið er frá 
 

   Notkun vöru:  Sýruhreinsun á ryðfríu stáli. 
   Fráráðin notkun: - 
 
1.3. Upplýsingar um fyrirtækið sem lætur gera öryggisblaðið 
 

   Fyrirtæki:  KLIF ehf., Grandagarði 13, 101 Reykjavík, sími 552 3300  
   www.klif.is 
 

   Tengiliður fyrirtækis: kristjan@klif.is 
 
   Útgáfudagsetning: 15.10.2015 
   Útgáfa:  1,0 
   Gerð öryggisblaðs: EFNAVERND ehf.  Reykjavík  http://efnavernd.is  
 
1.4. Neyðarsímanúmer: 
 

   Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla:  sími 112 
   Eiturefnamiðstöð Landspítala - háskólasjúkrahúss, Reykjavík:  sími 543 2222 
 

 
2.  

 
Hættugreining.   
 
2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar 
 
   Flokkun skv. reglugerð nr.750/2008 með síðari breytingum (REACH) 
 

   T  H23/24/25 
   C H35-41 
 
   Flokkun skv. reglugerð nr. 415/2014 með síðari breytingum (CLP) 
 

   GHS06 Bráð eit. 3 H301, H331 
    Bráð eit. 2 H310 
   GHS05 Málmæt. 1 H290 
    Húðæt. 1A H314 
    Augnskað. 1 H318 
 
   Helstu hættur 
   Eðlisræn hætta: Getur verið ætandi fyrir málma. 
 

   Heilsufarshætta: Eitrað við inntöku, innöndun og í snertingu við húð.  
   Ætandi, veldur alvarlegum ætiskemmdum í snertingu við húð. 
   Veldur alvarlegum augnskemmdum 
 

   Umhverfishætta: - 
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2.2. Umbúðamerkingar 
 
   Umbúðamerkingar skv. reglugerð 415/2014 með síðari breytingum (CLP)   
 

   Hættumerki:        
 
   Viðvörunarorð:  Hætta 
 
   Innihaldsefni:  Flússýra  
   saltpéturssýra 
 
   Hættusetningar (H): H290  Getur verið ætandi fyrir málma 
   H301 + H331 Eitrað við inntöku eða innöndun 
   H310  Banvænt í snertingu við húð 
   H314  Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða 
 

   Varnaðarsetningar (P) 
      Almennar:  - 
      Forvarnir:  P260 Andið ekki að ykkur ryki/reyk/lofttegund/úða/gufu/ýringi. 
   P280  Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar. 
      Viðbrögð:  P301 + P330 + P331  EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla 
    uppköst. 
   P303 + P361 + P353  BERIST EFNIÐ Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr 
    fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í  
    sturtu. 
   P305 + P351 + P338  BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í 
    nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið  
    áfram. 
   P310  Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ eða lækni. 
      Geymsla:  P405  Geymist á læstum stað. 
      Förgun:  - 
 
   Viðbótarupplýsingar: - 
 
   Takmarkanir á notkun: - 
 
2.3. Aðrar hættur 
 

   Aðrar hættur:  - 
 
 
   Texti allra hættusetninga, sjá kafla 16. 
 
Ath.: Umbúðamerkingar skulu vera skv. rg. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna (CLP) 
eða rg. 750/2008 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (REACH). 
 

 
3. 

 
Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni. 
 

CAS-nr. EB-nr. Efnaheiti Magn, % Flokkun, REACH/CLP 
7697-37-2 231-714-2 Saltpéturssýra 10 - < 20 O, C H8-35 

 
Eldmynd.vökvi 3 H272 
Málmæt. 1 H290 
Húðæt. 1A H314 
 



Öryggisblað:  Pelox Pickling Paste TS-K green 

Pelox Pickling Paste TS-K green 

3 

 

7664-39-3 231-634-8 Flússýra 3 - < 7 T, C H26/27/28-35 
 
Bráð eit. 1 H310 
Bráð eit. 2 H300 
Bráð eit. 2 H330 
Málmæt. 1 H290 
Húðæt. 1A H314 
 

 
Varnaðarmerkingar, sjá kafla 2.              Texti allra hættusetninga, sjá kafla 16. 
 

 
4. 

 
Skyndihjálp. 
 
4.1. Lýsing á skyndihjálparaðgerðum 
 

   Almennt:  Tryggið eigið öryggi við hjálparstörf. Fjarlægið strax föt sem mengast hafa af 
   efninu. Fjarlægið ekki öndunartæki fyrr en búið er að fjarlægja allan mengaðan 
   fatnað. 
   Gefið súrefni og/eða veitið öndunarhjálp ef slasaði á erfitt með öndun eða hún 
   hefur stöðvast. Hættulegt getur verið fyrir hjálparaðila að nota munn við munn 
   aðferðina. Notið öndunarpoka eða öndunartæki. 
 
   Við innöndun:  Flytjið slasaða strax í ferskt loft. Gefið súrefni og/eða veitið öndunarhjálp ef 
   slasaði á erfitt með öndun eða hún hefur stöðvast. Ef slasaði er   
   meðvitundarlaus skal leggja hann í læsta hliðarstellingu fyrir flutning á  
   sjúkrahús. Tryggið að öndunarvegir séu opnir.   
   Snerting við húð: Þvoið strax vel með nægu vatni og sápu. Nuddið kalsíumglúkónat lausn strax á 
   húðina. Fjarlægið strax föt sem mengast hafa af efninu og þvoið áður en þau 
   eru notuð aftur.  
   Læknismeðhöndlun er nauðsynleg eins fljótt og hægt er. Ef ætisár eru ekki 
   meðhöndluð getur það valdið því að þau gróa ekki. 
   Snerting við augu: Skolið vel með nægu vatni í nokkrar mínútur með augað vel opið og leitið 
   læknis. Fjarlægið snertilinsur ef við á og það er auðvelt.  
   Inntaka:  Skolið munninn og gefið síðan mikið af vatni að drekka. Framkallið EKKI 
   uppköst. Leitið umsvifalaust læknis.  
 
4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 
 

   Áhrif, einkenni: Hætta er á götun á meltingarvegi. Hætta er á lungnabjúg. Sjá einnig kafla 11.  
 
4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á 
 

   Upplýsingar fyrir heilbrigðisstarfsfólk:  
 

   Meðhöndlun skv. einkennum. Seinkuð einkenni/eitrunareinkenni geta komið 
   fram mörgum tímum eftir snertingu við efnið. Mælt er með að slasaði sé undir 
   lækniseftirliti í a.m.k. 48 klst. eftir slys.  
 

 
5. 

 
Viðbrögð við eldsvoða. 
 
5.1. Slökkviefni/búnaður 
 

   Heppileg slökkviefni: Efnið er ekki eldfimt. Notið slökkviefni eftir aðstæðum og umhverfi.     
   Óæskilegur búnaður: - 
 
5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar 
 

   Sérstakar hættur: Við bruna geta myndast nituroxíð og vetnisflúoríð. 
 
5.3. Ráðleggingar fyrir slökkviliðsmenn 
 

   Hlífðarbúnaður: Notið fullan hlífðarbúnað og ferskloftstæki við slökkvistörf.  
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   Sérstakar aðferðir: Haldið lokuðum umbúðum með efninu á hættusvæðinu köldum með vatnsúða 
   og fjarlægið þær ef hægt er án áhættu.  
   Brunaleifum og menguðu vatni frá slökkvistarfi ber að farga skv. reglum.  
 

 
6. 

 
Ráðstafanir vegna efnaleka. 
 
6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir 
 

   Öryggisráðstafanir: Haldið óviðkomandi frá hættusvæðinu. Forðist innöndun gufu eða úða og 
   snertingu við húð og augu. Tryggið fullnægjandi loftræstingu.  
   Hlífðarbúnaður: Notið viðeigandi persónuhlífar og öndunartæki við hreinsunarstörf. Notið 
   öndunartæki ef hætta er á úða, gufu eða ryki. 
 
6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins 
 

   Varúðarráðstafanir: Notið vatnsúða til að fella gufu og úða. Hindrið að efnið berist í niðurföll, 
   yfirborðsvatn eða grunnvatn. Menguðu skolvatni þarf að safna og farga sem 
   hættulegum úrgangi. Varist leka í kjallara eða önnur lágt liggjandi rými. Ef 
   efnið berst í niðurföll eða vatn í umhverfinu þarf að láta viðkomandi yfirvöld 
   vita.  
 
6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 
 

   Efnaleki:  Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Notið sand, jarðveg eða önnur óvirk  
   ísogsefni til að hefta og hreinsa upp efnið og látið í viðeigandi og merkt ílát til 
   endurvinnslu eða förgunar. Fargið efninu í samræmi við reglur um förgun; sjá 
   kafla 13.  
 
6.4. Tilvísanir í aðra kafla 
 

   Tilvísanir:  Sjá kafla 7 fyrir upplýsingar um meðhöndlun.  
   Sjá kafla 8 fyrir upplýsingar um persónuhlífar.  
   Sjá kafla 13 fyrir upplýsingar um förgun.  
 

 
7.  

 
Meðhöndlun og geymsla. 
 
7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun 
 

   Meðhöndlun:   Þegar efnið er blandað eða leyst í vatni skal alltaf setja efnið út í vatnið en ekki 
   öfugt. Notið viðeigandi persónuhlífar.  
   Tryggið fullnægjandi loftræstingu/frásog á vinnusvæði. Forðist innöndun gufu 
   eða úða og snertingu við augu, húð og fatnað.  
   Forðist úðamyndun. Fylgist með mengun og farið eftir reglum um  
   mengunarmörk. Hafið umbúðir vel lokaðar þegar ekki er verið að nota efnið.  
 
7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna hvers konar ósamrýmanleika 
 

   Geymsla:  Geymið í læstum skáp eða á stað þar sem óviðkomandi hafa ekki aðgang. 
   Geymist í upprunalegum umbúðum vel lokuðum á köldum, þurrum og vel 
   loftræstum stað. Verjið gegn hita og beinu sólarljósi. Gólf geymslu þarf að 
   vera sýruhelt og án niðurfalla. Farið eftir reglum um geymslu vatnsmengandi 
   efna.  
   Geymið ekki með bösum eða basískum lausnum. Geymið fjarri málmum. 
   Geymið ekki með neysluvörum.  
   Ósamrýmanleiki: Basísk efni, málmar. 
 
7.3. Sértæk endanleg notkun 
 

   Sértæk notkun: - 
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8.  

 
Váhrifavarnir/persónuhlífar. 
 
8.1. Mengunarmörk 
 

   Mengunarmörk skv. reglugerð 390/2009 ((MG) = meðalgildi fyrir 8 klst., (ÞG) = þakgildi):   
 

   Saltpéturssýra: (ÞG)    1 ppm 2,6 mg/m3 

   Vetnisflúoríð: (MG)    0,7 ppm 0,6 mg/m3 

     (ÞG)    3 ppm 2,5 mg/m3 

 
8.2. Váhrifavarnir 
 

   Tæknilegar aðgerðir: Notið góða almenna loftræstingu og/eða frásog til að halda loftmengun á  
   vinnusvæði undir mengunarmörkum. Greiður aðgangur þarf að vera að vatni 
   og augnskolunaráhöldum.  
 
   Persónuhlífar;  
      Öndunartæki: Notið öndunargrímu með síu ABEK-P3 ef unnið er með efnið í stuttan tíma 
   eða ef mengun er lítil. Notið ferskloftstæki ef unnið er með efnið í lengri tíma 
   eða ef líkur eru á að mengun sé yfir mengunarmörkum.  
      Fyrir augu:  Vel lokuð öryggisgleraugu og andlitshlíf.  
      Fyrir hendur: Pelox PVC sýruþolna hlífðarhanskar. Gæta þarf að gegndræpitíma  
   hlífðarhanska og miða notkunartíma við það.  
      Fyrir húð:  Viðeigandi sýruheldur hlíðarbúnaður eftir umfangi notkunar. 
 
   Hreinlæti við vinnu: Neytið ekki matar eða drykkjar eða reykið meðan á notkun stendur. Haldið 
   efninu frá matvælum og öðrum neysluvörum, fóðri og lyfjum.  
   Farið strax úr fötum sem mengast af efninu og þvoið áður en þau eru notuð 
   aftur. Geymið hlífðarfatnað sér. Þvoið hendur fyrir hlé og eftir vinnu. Notið 
   húðkrem sem forvörn gegn snertingu við efnið.  
 
   Umhverfið:  Hindrið að efnið berist í niðurföll, yfirborðsvatn eða grunnvatn.  
 

 
9. 

 
Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar. 
 
9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika 
 

   Ástand:  Deig 
   Útlit:   Litlaus 
   Lykt:   Stingandi 
   Sýrustig (pH):  < 1 
   Suðumark:  106°C 
   Bræðslumark:  - 
   Blossamark:  - 
   Sprengimörk:  Efnið er ekki sprengifimt  
   Sjálfíkveikja:  Ekki er hætta á sjálfíkveikju  
   Gufuþrýstingur: - 
   Rokgjörn lífræn efni: - 
   Eðlisþyngd:  1,20 g/cm3 við 20°C 
   Seigja:  - 
   Leysni:  Leysist í vatni 
   Deilistuðull:  - 
 

 
10. 

 
Stöðugleiki og hvarfgirni. 
 
10.1. Hvarfgirni 
 

   Hvarfgirni:  Tærir málma. Hvarfast kröftuglega við málma með myndun á vetni. 
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10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki 
 

   Stöðugleiki:  Efnið er stöðugt við rétta meðhöndlun og geymslu.  
 
10.3. Möguleg hættuleg efnahvörf 
 

   Hættuleg efnahvörf: Hvarfast kröftuglega við málma með myndun á vetni. 
 
10.4. Skilyrði sem þarf að varast 
 

   Skilyrði:  - 
 
10.5. Ósamrýmanleg efni 
 

   Efni sem skal varast: Basísk efni, afoxunarmiðlar, málmar, gler. 
 
10.6. Hættuleg niðurbrotsefni 
 

   Hættuleg myndefni: Nituroxíð, vetnisflúoríð. 
 

 
11. 

 
Eiturefnafræðilegar upplýsingar. 
 
11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
 

   Almennt:  Eitrað. Ætandi. Hættulegt vegna upptöku í gegnum húð.  
 
   Helstu áhrifaleiðir:  Húð, augu.  
 
   Áhrif við innöndun: Ætandi, veldur ætibruna á slímhúðum. 
   Áhrif á augu:  Ætandi og ertandi. Hefur sterk ertandi áhrif á augu og hætta er á alvarlegum 
   augnskemmdum. 
   Áhrif á húð:  Ætandi, veldur ætibruna á húð og slímhúðum. 
   Áhrif við inntöku: Veldur ætingu í munni og hálsi og hætta er á gatamyndun í vélinda og maga.  
 
   Bráð eiturhrif: Saltpéturssýra 
   LDLo (inntaka, menn):  430 mg/kg 
   LC0 (innöndun, rottur):  > 800 mg/l/4 klst. 
   LC50 (innöndun, rottur): 1,56 mg/l/4 klst. (OECD 403) 
 
   Flússýra 
   LC50 (innöndun, mýs):  342 ml/m3/1 klst. 
   LC50 (innöndun, rottur): 1276 ml/m3/1 klst. 
 
   Langvinn áhrif: Ekki talið valda ofnæmi og ekki er vitað um krabbameinsvaldandi áhrif né 
   áhrif á erfðaefni eða frjósemi. 
 

 
12. 

 
Vistfræðilegar upplýsingar. 
 
12.1. Eiturhrif 
 

   Eiturhrif:  Saltpéturssýra 
   LC50 (fiskur, gambusia affinis):  72 mg/l/96 klst.  
   LC50 (fiskur, Oncorhynchus mykiss): 12,5 mg/l/96 klst. (pH 3,7) 
 
   Flússýra 
   EC50 (liðdýr, Daphnia magna):  97 mg/l/48 klst.  
   LC50 (fiskur, salmo gairdneri):  165 mg/l/96 klst.  
    
12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 
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   Þrávirkni/niðurbrot: Ólífrænt efni sem ekki er hægt að hreinsa úr vatni með lífrænum   
   hreinsunaraðferðum.  
 
12.3. Uppsöfnun í lífverum 
 

   Uppsöfnun í lífverum: Upplýsingar liggja ekki fyrir. 
 
12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi og vatni 
 

   Hreifanleiki:  Leysist í vatni. 
 
12.5. Mat á PBT/vPvB*- eiginleikum 
 

   PBT/vPvB efni: Á ekki við. 
 
12.6. Önnur skaðleg áhrif 
 

   Aðrar upplýsingar: Vatnsmengandi. Hindrið að efnið berist óþynnt/óhlutleyst eða í umtalsverðu 
   magni í niðurföll, yfirborðsvatn eða grunnvatn.  
 
   Varan inniheldur ekki lífrænt bundna halógena. 
 
* PBT: þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum og eru eitruð  
  vPvB: mjög þrávirk efni sem safnast fyrir í lífverum í miklum mæli.  
 

 
13. 

 
Förgun. 
 
13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
 

   Meðhöndlun úrgangs: Fargið úrgangi og leifum á öruggan hátt og í samræmi við innlendar og  
   alþjóðlegar kröfur.   
 
   Úrgangsflokkun: Endanotandi ákvarðar flokkun í samræmi við notkun. 
 
   Förgun umbúða: Fargið umbúðum á sambærilegan hátt og vörunni sjálfri.  
 
Endurnýtið eða endurvinnið ef hægt er. Forðist að mengun berist í niðurföll, vötn, vatnsfarvegi, grunnvatn eða jarðveg. 
Fargið úrgangi í samræmi við innlendar og alþjóðlegar reglur. 
 

 
14. 

 
Upplýsingar um flutninga.   
 
Flutningur á landi: ADR-flokkur: 8  Flokkunarkóði: - 
 SÞ-númer: 2922  Pökkunarflokkur: II 
 Hættunúmer: 86  Magntakmörkun: 1L 
 Varúðarmerki: 8+6.1  Gangakóði: E 
 Nafn efnis: UN2922 CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
  (HYDROFLUORIC ACID, NITRIC ACID) 
   
Flutningur á sjó: IMDG flokkur: -  Pökkunarflokkur: II 
 SÞ-númer: 2922  EmS:   F-A, S-B 
 Varúðarmerki: 8+6.1  Sjávarmengandi: - 
 Nafn efnis: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (HYDROFLUORIC  
  ACID, NITRIC ACID)  
 
Flutningur í lofti: IATA flokkur: -  Pökkunarflokkur: II 
 SÞ-númer: 2922  Magntakmörkun: - 
 Varúðarmerki: 8+6.1 
 Nafn efnis: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (HYDROFLUORIC  
  ACID, NITRIC ACID)  
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Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá '73/'78 og IBC-kóðanum: 
 

 - 
 

 
15. 

 
Upplýsingar varðandi regluverk. 
 
15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis 
 

   EB reglugerðir: Reglugerð nr. 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og  
  efnablandna (CLP).   

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

 

   Aðrar reglugerðir: - 
 
   Takmarkanir á notkun: Takmarkanir geta verið á notkun ungmenna á efninu, sem fara þarf eftir.  
 
   Fara þarf eftir takmörkunum á markaðssetningu og notkun skv. viðauka XVII í 

  reglug. (EB) 1907/2006. 
 
15.2. Efnaöryggismat 
 

   Efnaöryggisskýrsla: Hefur ekki verið gerð.  
 

 
16. 

 
Aðrar upplýsingar. 
 
   Dagsetning útgáfu:  15.10.2015    
 

   Útgáfa númer:   1,0  
 

   Breyttir liðir:    - 
 
   Öryggisblað gert fyrir: KLIF ehf., Grandagarði 13, 101 Reykjavík, sími 552 3300  
  www.klif.is 
 
   Gerð öryggisblaðs:  EFNAVERND ehf.  Reykjavík  http://efnavernd.is 
 
   Texti allra hættusetninga í kafla 2 og 3: 
 

  H272  Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi) 
  H290  Getur verið ætandi fyrir málma 
  H300  Banvænt við inntöku 
  H310  Banvænt í snertingu við húð 
  H314  Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða 
   H318  Veldur alvarlegum augnskaða 
  H330  Banvænt við innöndun 
 
   H8 Eldfimt í snertingu við brennanleg efni. 
  H26/27/28 Mjög eitrað við innöndun, í snertingu við húð og við inntöku. 
  H35 Mjög ætandi. 
   H41 Hætta á alvarlegum augnskaða. 
 
   Aðrar upplýsingar:  - 
 
Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á fyrirliggjandi vitneskju um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og 
umhverfi þegar öryggisblöðin eru gerð en fela ekki í sér ábyrgð á eiginleikum vörunnar eða afleiddum 
afleiðingum af notkun hennar. Notkun vörunnar er á ábyrgð notenda þar sem hún er utan áhrifasviðs 
framleiðanda.  
 

 
Þetta öryggisblað er unnið eftir MSDS frá  Pelox Biochemie- Und Umwelttechnik Gmbh & Co. Kg, D-
30900 Wedemark, Germany , dags. 31.10.2014. 


