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1.1  Produktbeteckning 
1.1.1  Handelsnamn 

BIOLAN – Fällningskemikalie 
1.1.2 Produktkod 

 - 
1.2  Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar 

som det avråds från 
1.2.1  Rekommendation beträffande användning 

Industriell användning , Vattenbehandlingskemikalie 
1.3  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

1.3.1  Leverantör   Biolan Oy 

Gatuadress    Lauttakyläntie 570 

Postnummer och postkontor  27500 Kauttua 

Finland 
Box    PB 2 

Postnummer och postkontor  27501 Kauttua 

Finland 
Telefon    (02)-5491 600 

Telefax    (02)-5491 660 

Organisationsnummer   0132209-5 

Email    info@biolan.fi 
1.4  Telefonnummer för nödsituationer 
1.4.1  Telefonummer, namn och adress 

Giftinformationscentralen, Stockholmsgatan 17, PB 790, 00029 HUS (Helsingfors), (24 h) / 09-

4711 (via växel), 09-471977 (direkt) 
 

 
 
2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen 

FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 / GHS-klassificering: Ingen information tillgänglig. 
67/548/EEC - 1999/45/EC 

Xi; R36/38 
2.2  Märkningsuppgifter 

67/548/EEC - 1999/45/EC 

Xi Irriterande 
R-fras(er) 

R36/38 Irriterar ögonen och huden. 
S-fras(er) 

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 
S28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. 

S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller 
ansiktsskydd. 

2.3  Andra faror 

Klorvätegas (HCl) kan frigöras vid höga temperaturer. 
 

 

 
 
3.2  Blandningar 

Blandningen klassificeras som farlig enligt Europeiska Unionens lagstiftning. 
Komponenter 
CAS/ REACH  EINECS  Ämnets kemiska namn Koncentration 

1327-41-9 215-477-2  polyaluminiumklorid 30 - 40 %  Xi; R36/38 

Eye Irrit. 2;H319,  
Skin Irrit. 2;H315 

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER 

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
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4.1  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. 
4.1.2  Inandning 

Flytta ut i friska luften. 
4.1.3  Hudkontakt 

Tvätta omedelbart med mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 
4.1.4  Stänk i ögon 

Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta 

läkare. 
4.1.5  Förtäring 

Skölj munnen med vatten. Drick 1 eller 2 glas vatten. Framkalla INTE kräkning. Uppsök 

läkare. 
4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

irriterande effekter 

Effekter av upprepad eller långvarig hudkontakt kan omfatta: Lokal irritation, Uttorkande på 
huden. Ögonkontakt kan orsaka irritation. Kan ge irritation av slemhinnorna. 

4.3  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs 

Behandla symptomatiskt. 

 
 
 
5.1  Släckmedel 

Lämpliga släckmedel 

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. 
5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgaser. : Klorvätegas 
5.3  Råd till brandbekämpningspersonal 

Använd tryckluftsmask och skyddskläder. 
5.4  Särskilda åtgärder 

Produkten i sig själv brinner inte. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas 

enligt föreskrift. 
 

 
 
 
6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Håll folk borta från och på vindsidan av spill/läckage. Undvik kontakt med hud, ögon och 
kläder. Använd personlig skyddsutrustning. 

6.2  Miljöskyddsåtgärder 

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten. Lokala myndigheter skall underrättas om 
betydande spill ej kan begränsas. 

6.3  Metoder och material för inneslutning och sanering 

Späd ut med mycket vatten. Neutralisera med följande produkt(er): kalk, Kalkstenspulver. 
Samla upp och för över till rätt märkta behållare. Skölj bort spår med vatten. Stora spill skall 

samlas upp mekaniskt (avlägnas medelst pumpning) för kvittblivning. Hanteras som farligt 

avfall och i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. 
6.4  Hänvisning till andra avsnitt 

För personligt skydd se under avsnitt 8. 

 
 
 

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
 

 

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
 
 

 

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
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7.1  Försiktighetsmått för säker hantering 

Använd endast under tillfredsställande ventilation. Hantera och öppna behållaren försiktigt. 
Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd personlig skyddsutrustning. 

7.2  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Förvara väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats. Förvara vid temperatur mellan -10 
och+50 °C. Förvara i originalbehållare. 

Förpackning : plast (PE, PP, PVC), glasfiberstyrkt polyester, gummibelagt stål , titan 

Material som skall undvikas: hypokloriter, hypokloriter, sulphites, galvaniserade ytor, Järn 
7.3  Specifik slutanvändning 

Inga specialanvisningar. 

 
 
 
8.1  Kontrollparametrar 
8.1.1  Tröskelvärden 

polyaluminiumklorid 2 mg/m3 (8 h) 

Al 
8.1.4 DNEL 

polyaluminiumklorid: 

Arbetare: 
Inandning - Långvarig exponering - Systemisk toxicitet : 20.2 mg/m3 

8.1.5  PNEC 

polyaluminiumklorid: STP = 20 mg/l, Al 
8.2  Begränsning av exponeringen 
8.2.1  Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 

Ordna med lämplig ventilation. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. 

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter 
hantering av produkten. Sörj för att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära 

anlutning till arbetsplatsen. Välj kroppsskydd I förhållande till arten, koncentrationen och 
mängden av farliga ämnen och till den särskilda arbetsplatsen. 

8.2.2  Individuella skyddsåtgärder 
8.2.2.1  Andningsskydd 

Vid damm- eller aerosolbildning använd andningsskydd med godkänt filter. Halvmask med 
partikelfilter P2 (EN 143). 

8.2.2.2  Handskydd 

Gummi- eller plasthandskar Var vänlig och observera instruktionerna avseende 
genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i 

beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för 
sönderskärning, utslitning och kontakttiden. 

8.2.2.3  Ögonskydd/ansiktsskydd 

Tättslutande skyddsglasögon . Ögonskjöljflaska med rent vatten 
8.2.2.4  Hudskydd 

Skyddsdräkt , Stövlar . Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på 

arbetsplatsen. 
8.2.3  Begränsning av miljöexponeringen 

Får inte släpppas ut i naturen. 

 
 
 
 
 
 
 

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING 
 
 

 

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 
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9.1  Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation 

Utseende 

ljusgul vätska 
Lukt    något sur 

Lukttröskel    ej bestämd 

pH-värde    ~ 1 

Smältpunkt/fryspunkt   -15 °C 

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall  100 - 120 °C 

Flampunkt    inte tillämplig 

Avdunstningshastighet   ej bestämd 

Brandfarlighet (fast form, gas)  inte tillämplig 
Explosiva egenskaper 

Nedre explosionsgräns   inte tillämplig 

Övre explosionsgräns   inte tillämplig 

Ångtryck    ej bestämd 

Ångdensitet    ej bestämd 

Relativ densitet   1.3 g/cm³ (20 °C) 
Löslighet 

Vattenlöslighet   helt löslig 
Fettlöslighet (lösningsmedel - olja, 

specificerad)   inte tillämplig 

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten inte tillämplig 

Självantändningstemperatur  ej bestämd 

Sönderfallstemperatur   ej bestämd 

Viskositet    Viskositet, dynamisk: 10 - 20 mPa*s (23 °C) 

Explosiva egenskaper  inte tillämplig 

Oxiderande egenskaper   inte tillämplig 
9.2  Annan information 

Termiskt sönderfall > 300 °C 

Smältpunkt/smältpunktsintervall : -15 °C 

 
 
 
10.1  Reaktivitet 

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. 
10.2  Kemisk stabilitet 

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. 
10.3  Risken för farliga reaktioner 

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 
10.4  Förhållanden som ska undvikas 

Värme. Sönderdelning sker över 300 °C. 
10.5  Oförenliga material 

hypokloriter, hypokloriter, sulphites, galvaniserade ytor, Järn 
10.6  Farliga sönderdelningsprodukter 

Klorvätegas 
 

 
 
 
11.1  Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet 

LD50/oralt/råtta = > 2000 mg/kg 

NOEL / Inandning /råtta = 0.17 mg/l. 
 

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
 
 

 

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
 
 

 

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
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Irritation och frätning 

polyaluminiumklorid: Ingen hudirritation (OECD 404, 35 %). Lindrig ögonirritation (OECD 405, 

35 %) 
Effekter av upprepad eller långvarig hudkontakt kan omfatta: Lokal irritation, Uttorkande på 

huden. Ögonkontakt kan orsaka irritation. Kan ge irritation av slemhinnorna. 
Allergiframkallande egenskaper 

Ingen sensibilisering observerades. 
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 

Ingen känd effekt. 
Ytterligare information om akut toxicitet 

Produkten orsakar irritation av ögon, hud och slemhinnor. Kan orsaka frätskador eller yttre 

sår. Förtäring orsakar frätskador i övre matsmältningskanal och andningsvägar. Inandning av 
ångor irriterar andningsvägarna, kan förorsaka halsont och hosta. 

 
 
 
12.1  Toxicitet 

Akvatisk toxicitet 

polyaluminiumklorid: 

 
Fisktoxicitet: 

LC50/96h/Danio rerio: > 1000 mg/l 

NOEC/Danio rerio: > 1000 mg/l 
 

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. 
EC50/48h/Daphnia: 98 mg/l 

NOEC/21d/Daphnia: 40 mg/l 
12.2  Persistens och nedbrytbarhet 

Bionedbrytning 

Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytningen är inte tillämpbara på oorganiska 

ämnen. 
Kemisk nedbrytning 

pH 6 - 9: Möjliga sönderdelninsprodukter i händelse av hydrolys är: Aluminiumhydroxid 
12.3  Bioackumuleringsförmåga 

Bioackumulering osannolik. 
12.4  Rörligheten i jord 

Löslighet i vatten: löslig 
12.5  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande 

eller giftiga (PBT). 

Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket 
bioackumulerande (vPvB). 

12.6  Andra skadliga effekter 

Sänker miljöns pH-värde. 

 
 
13.1  Avfallsbehandlingsmetoder 

Hanteras som farligt avfall och i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. 

Farligt avfall Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte 
produktspecifika utan användningsspecifika. 

Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta 
användningsområde. 

13.2  Avfall från överskott/oanvända produkter 

Avfallshantera som oanvänd produkt. 
 
 

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION 
 
 

 

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING 
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14.1  UN-nummer    3264 

14.2  Officiell transportbenämning  UN 3264 - Frätande sur oorganisk vätska, n.o.s. 

(polyaluminiumklorid), 8, III, (E) 
14.3  Faroklass för transport   8 

14.4  Förpackningsgrupp   III 
14.5  Miljöfaror 

Ej klassificerat 
14.6  Särskilda försiktighetsåtgärder 

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs. 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Undantagen 
 

 
 
 
15.1  Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 

miljö 

Dokumentet har uppdaterats att uppfylla kraven av regelverket (EG) nr 453/2010. 
15.2  Kemikaliesäkerhetsbedömning 

En kemisk säkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne. 

 
 
 
16.1  Tillägg, Borttag, Omarbetad 

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1- 16. 
16.3  Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor 

Säkerhetsdatablad , 19.5.2011 
16.8  Ytterligare information tillgänglig från: 

Biolan Oy 
16.9  Datum   23.11.2012 

 

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION 
 
 

 

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
 
 
 

 

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION 
 
 
 

 


