SÄKERHETSDATABLAD
1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Produktnamn:

DIAMMONIUMFOSFAT

Leverantör:

Swed Handling AB, Box 21 Spårgatan 9, 601 02 NORRKÖPING
Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99

Användningsområde:

Industrikemikalie.

E-mail:

info@swedhandling.com

I nödsituationer ring 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten.
2. FARLIGA EGENSKAPER
Ej märkningspliktigt enligt gällande EG-direktiv för hälso-, miljö och brandfarlighet.
3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Ämne
Diammoniumvätefosfat

CAS-nr
7783-28-0

EG-nr
231-987-8

Halt %
>99

Farosymbol/Riskfraser:

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Generellt: I tveksamma fall eller när symtom kvarstår –kontakta läkare. Ring 112 för brandkår och
ambulans.
Inandning: Frisk luft. Kvarstår besvär kontakta läkare.
Hudkontakt: Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och mycket vatten. Kvarstår besvär kontakta
läkare.
Stänk i ögonen: Spola omedelbart med mjuk tempererad vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 min. vid
kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt spola och kontakta/uppsök
sjukhus eller läkare.
Förtäring: Skölj munhålan med vatten och drick mycket vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Släckmedel: Välj släckmetod beroende på vad som brinner. Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls
med vatten.
Brand- & Explosionsrisker: Ej brännbart ämne.
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6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Förhindra utsläpp i avlopp. Spill sopas ihop och samlas upp i behållare för destruktion. Undvik
dammbildning vid hantering av spill. Spola rent med mycket vatten.
PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER: se punkt 8!
7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering: Iakttag normal aktsamhet för att undvika hud- och ögonkontakt. Beakta allmänna hygienåtgärder
vid kontakt med kemiska ämnen. Se till att luftväxlingen är god. Undvik dammbildande hantering. Mekanisk
ventilation och punktutsug kan behövas. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.
Lagring: Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet originalemballage på väl ventilerad plats.
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD
Andningsskydd: Helmask med partikelfilter P2 kan behövas vid dammbildande hantering.
Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt bör skyddsglasögon användas.
Handskydd: Vid risk för direktkontakt ska skyddshandskar användas.
Hudskydd: Skyddskläder efter behov.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Varubeskrivning
Färglösa kristaller.
Densitet (kg/m3)
Kokpunkt (°C)
Löslighet i vatten
pH-värde
Förmel:
Mol.vikt

1619
100
ca 60%
ca 8

sönderfaller
vid 20°C
1%-lösning

(NH4)2HPO4
(g/mol): 132,06

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilitet/förhållanden som bör undvikas:
Stabil vid normal hantering.
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Inandning: Inandning av damm/ånga i höga koncentrationer kan medföra irritation av andningsvägarnas
slemhinnor.
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Hudkontakt: Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka irritation.
Stänk i ögonen: Damm eller stänk i ögonen kan orsaka irritation.
Förtäring: Vid förtäring av större mängder risk för mag- och tarmstörningar.
12. EKOLOGISK INFORMATION
Gödselverkande effekt vid utsläpp i vattendrag.
13. AVFALLSHANTERING
Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.
Avfallskod:
För den här produkten, i enlighet med den europeiska avfallsstandarden (EWC), kan inte en avfallskategori
anges, därför att kunden måste först fastställa produktens ändamål. Avfallskategori måste anges i enlighet
med den lokala myndigheten för hantering av avfall.
14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten är inte klassificerad som farligt gods.
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Ej märkningspliktigt enligt gällande EG-direktiv för hälso-, miljö och brandfarlighet.
16. ANNAN INFORMATION
Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon
försäkran kan inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att
klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas.
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