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Säkerhetsdatablad 

 
Utarbetad enligt REACH förordning (EG) nr. 1907/2006, 

EG 1272/2008 och EG 453/2010 
 

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 
 
Produktbeteckning: 
 

Turtle Wax Professional pH-justerare         art.nr 4208  
 

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:    pH justerare 

 
Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:     Info@seab.se  
 
 
Producent/Importör: SEAB AB, Charlottenbergs Gård, 195 92 MÄRSTA   
Telefonnummer för 
nödsituationer: 

+ 46 (0) 8 591 490 01 (kontorstid) 
 

  
 

Datum: 18.01.2011 

 
2. Farliga egenskaper 
2.1-Klassificering av ämnet eller blandningen:  
 
2.1.1-Europa-Parlamentets och Rådets förordning nr. 1272/2008 (CLP).   
Allvarlig ögonskada (kategori 1), H318;  Hudirritation (kategori 2), H315; Luftvägsirritation (kategori 3).,specifik organtoxiciet, 
enstaka exponering), H335. 
   
2,1,2- Produkten är klassificerad som farlig enligt KIFS 2005:7 (67/548/EEG med tillägg)  Xi, R37/38- 41 
 
Produkten är irriterande för huden och andningsorganen. Kontakt med ögonen kan ge allvarliga ögonskador. Produkten blir frätande i 
kontakt med vatten och kroppsvätskor. Skydda därför hud och ögon. 
 
2.2-Märkningsuppgifter: 
 
  

Märkning enligt CLP (1272/2008)                                                                                         
                                                                                                                                                             Fara 
Irriterar huden                               (H315) 
Orsakar allvarliga ögonskador      (H318) 
Kan orsaka irritation i luftvägarna  (H335) 
 
Förvaras oåtkomligt för barn                                                             (P102) 
Använd skyddshandskat/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd    (P280) 
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONCENTRAL eller läkare.                                     (P305/P351/P310) 
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten                  (P302/P352) 
Undvik att inandas damm                                                                  (P261) 
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som 
underlättar andningen.                                                                       (P304/P340) 
Leverera innehållet/behållaren till insamling för farligt avfall             (P501) 
 

 

 

 

  
2.3-Andra faror: Inga kända.  
PBT/vPvB: Ingående ämnen är inte PBT/vPvB enligt kriterierna i REACH bilag XIII.  
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3. Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
Ämnen:  
Blandningar:   
 
Ämnesnamn 
 

CAS-nr. EG-nr. Index-nr. Vikt-% REACH reg.-nr. Klassificering 

Kalciumdihydroxid   1305-62-0 215-137-3 - 100% - Xi, R37/38-41 
 
CLP: 
Eye Damage 1 H318 
Skin irrit. 2, H315 
STOT.3, H335 

 
Riskfraser och Faroangivelser i klartext: se avsnitt 16 
 
 
4. Åtgärder vid första hjälpen 
 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen: 
 
Inandning:  Flytta dammkällan eller för personen till frisk luft. Sök omedelbart lakarhjälp.  
 
 
Hudkontakt 
Borsta noggrant och försiktigt av den förorenade huden för att avlägsna alla spår av produkten. Tvätta omedelbart den utsatta huden 
med rikliga mängder vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om irritation kvarstår. 
 
Ögonkontakt: 
Viktigt. Skölj med tempererat vatten eller fysikaliskt lösning i minst 15 minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna ev.kontaktlinser). 
Kontakta läkare.  
 
Förtäring: 
Skölj munhålan med vatten. Framkallla ej kräkning.  Drick mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Sök läkare. 
 
4.2- De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: 
 Kalciumoxid är inte akut toxiskt via förtäring, hudkontakt eller inandning. Stänk i ögonen ger intensiv smärta och irritation samt riks för 
allvarliga ögonskador. Hudkontakt ger irritation samt vid inanding av damm. Hälsorisken medör i huvudsak lokal effekt (pH- effekt) och 
ingen systematisk effelt förväntas. 
 
4.3-Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs. 
Vid medveslöshet Tillkalla genast läkare eller ambulans. Visa detta säkerhetsdatablad.  
 
 
5. Brandbekämpningsåtgärder 
 
5.1-Släckmedel: 
5.1.1- Lämpliga släckmedel. 
 Använd pulver, skum eller kolsyra för att släcka omgivande brand. Produkten är inte brännbar. 
5.1.2-Olämpliga släckmedel 
Använd inte vatten, Undvik befuktning. 
 
5.2-Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: 
 Kalciumoxid reagerar med vatten och genererar värme. Detta kan orsaka en fara för antändning av brännbart material.  
 
5.3-Råd till brandbekämpningspersonal: 
Undvik dammhantering. Lämplig skyddsutrustning /  friskluftsapparat skall användas vid bekämpning av brand.   
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6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1-Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: 
Undvik direktkontakt. Använd skyddsutrustning. Undvik dammande hantering. Sörj för god ventilation. Undvik befuktning. 
se avsnitt 8.”personlig skyddsutrustning. 
6.1.2- Räddningspersonal 
Sörj för god ventilation. Håll låg dammnivå. Håll oskyddad personal på avstånd. Undvik direktkontakt. Använd lämplig skyddsutrustning 
(se avsnitt 8). Undvik befuktning. 
 
6.2-Miljöskyddsåtgärder: 
Samla in spill. Håll om möjligt materialet torrt. Täck området om möjligt för att undvika risken för onödig damning. Undvik okontrollerat 
spill till vattendrag och avlopp . (pH- höjande). Förhindra stora utsläpp i avlopp eller vattendrag. se avsnitt 12- Kontakta 
räddningstjänsten vid större spill. 
 
6.3-Metoder och material för inneslutning och sanering: 
Undvik dammande hantering, Se till att hålla materialet torrt. Samla upp produkten mekanisk utan att tillsätta vatten. Använd utsug eller 
skyffla i säckar.  Avfallshantering se avsnitt 13. 
 
6.4-Hänvisning til andra avsnitt: 
För mer information om exponerimngskontroll, personlig skyddsutrustning, avfallshantering  se avsnitt 8 och 13. 
 
 
7. Hantering och lagring 
 
7.1-Försiktighetsmått för säker hantering: 
 
7.1.1-Försiktighetsåtgärder: 
Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddsutrustning (se avsnitt 8). Använd inte kontaktlinser vid arbete med denna produkt 
Om möjligt använd portabel ögondusch. Håll låg dammnivå och minimera dammbildning. Kapsla in dammkällor, använd från- 
luftsventilation (med dammsamlare) Vid hantering av påsar beakta försiktighetsåtgärder enligt de risker som anges i 90/269/EEG. 
(Manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen) 
 
 7.1.2 -Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen: 
Undvik inandning eller intag och kontakt med hud och ögon. Allmänna hygieniska åtgärder krävs för att säkerställa säker hantering av 
ämnet. Dessa åtgärder innebär god personlig hygien (dvs regelbunden rengöring med lämpliga rengöringsmedel) ingen förtäring eller 
rökning på arbetsplatsen. Duscha och byta kläder i slutet av arbetspasset. Använd inte nedsmutsade kläder hemma. 
7.2-Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: 
Ämnet bör lagras under torra förhållanden. All kontakt med luft och fukt bör undvikas. Bulk lagring bör ske i lämpligt utformade silor. 
Förvaras åtskilt från syror, betydande mängder av papper, halm samt kväveföreningar. Förvars oåtkomligt för barn. Använd inte 
aluminium för transport eller lagring om det finns risk för kontakt med vatten. 
 
Brandklass: - 
 
7.3-Specifik slutanvändning: 
Se användning – avsnitt 1.   
 
 
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 
8.1-Kontrollparametrar: 
Följande ingående ämnen har ett  hygieniskt gränsvärde  enligt AFS 2005:17: 
 
                                                 NGV (8 tim)                  TGV                KTV (15 min)               
                                                 ppm     mg/m3              ppm     mg/m3  ppm     mg/m3 

Inhalerat damm-kalciumoxid      -          1        -          -           -              -           2,5 
Inhalerat  oorganiskt damm                  10 
Inhalerat respirabelt oorganisk damm    5 
 
STEL- korttidsvärde- 15 min: 4 mg/m3 respirabelt damm av kalciumoxid 
OEL, 8 h, TWA: 1 mg/m3, respirabelt damm av kalciumoxid 
SCOEL rekomendation. se avsnitt 16.6 
 
PNEC vatten= 370 µg/l,  PNEC  jord/grundvatten= 816 µg/l 
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8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
8.2-Begränsning av exponeringen: 
För att ha kontroll på pontentiella exponeringar bör daMMBILDNING UNDVIKAS. Vidare rekommenderas lämplig skyddsutrustning. 
Om inte risken för dammkontakt med ögonen kan uteslutas måste ögonskydd (tex skyddsglasögon eller visir) användas. Dessutom är 
det lämpliga att bära ansiksskydd, skyddskläder och ev. skyddsskor . 
 
8.2.1- Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:  
Om det vid hanterimgen bildas damm, använd inkapslig, lokal utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla luftburna dammnivåer 
under rekommenderad nivå. 
 
8.2.2-Individuella skyddsåtgärder: personlig skyddsutrustning:  
8.2.2.1-Ögonskydd/ansiktskydd: Använd inte kontaktlinser. Tätslutande skyddsglasögon vid dammande hantering. Bär en portabel 
ögondusch.  
8.2.2.2-Hudskydd: Använd skyddshandskar av tex. Neoprengummi, Nitrilgummi, Polyetylen (PE) och skyddande och heltäckande 
arbetskläder/långärmad overall med tättslutande öppning samt ev. skor som är resistenta mot frätning och skyddar mot damm.  
8.2.2.3.Andningsskydd:  Lokal ventilation för att hålla nivåerna så låga som möjligt. En lämplig partikelfiltermask (P3) rekommenderas 
 
8.2.2.4- Ämnet utgör inte en termisk fara och ingen särskild hänsyn krävs 
 
8.2.3 -Begränsning av miljöexponeringen:  
Alla ventilationssystem bör filtreras före utsläpp till luften.  
Eventuella rester och avfall från  produktion, skall samlas upp och bortskaffas enligt avsnitt 13.  
Behandling och avledning av spillvatten skall vara i överensstämmelse med kommunala bestämmelser.  
 
 
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1- Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper: 
 
Utseende:Vitt fast material av variernade storlek 
 

Ångdensitet: inte tillämplig  

Lukt:: luktfri 
 

Relativ densitet :  3,31  (studieresultat, EU metod A.3) 

Lukttröskel: inte tillämplig 
 

Löslighet: 1337,6 (studieresultat, EU metod A.6) 

pH: 12,3 (mättad lösning vid 200 C) 
 

Fördelingskoefficient n-oktanol/vatten. inte tillämplig oorganiskt ämne  

Smältpunkt/fryspunkt: > 4500 C(studieresultat, EU metod A.1) 
 

Självantändningstemperatur: inte (studieresultat, EU metod A.16 

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: inte tillämplig 
 

Sönderfallstemperatur : inte tillämplig  

Flampunkt: inte tillämplig 
 

Viskositet: inte tillämplig 

 
Avdunstningshastighet: inte tillämplig 
 

 
Eksplosiva egenskaper: inte tillämplig 
 

Brandfarlighet . inte brandfarlig (studieresultat, EU metod A.10)  
Oxiderende egenskaper:   

Övre/undre brännbarhetsgräns eller 
 explosionsgräns vol.%: - inte explosivt- inga egenskaper 
 

Annan information:  inte tillgänglig  
                                  

Ångtryck:  inte tillämplig 
 
 

 
10. Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1-Reaktivitet: 
 Ämnet reagerar exotermt med vatten och bildar kalciumhydroxid. 
 
10.2-Kemisk stabilitet: 
Under normal användning och lagring (torrt) är ämnet stabilt. 
 
10.3-Risken för farliga reaktioner: 
Kalciumoxid reagerar exotermt med syror och bildar kalciumsalter. 
 
10.4-Förhållanden som ska undvikas: 
 Minimera exponering för luft och fukt för att undvika nedbrytning/sönderfall. 
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10.5-Oförenliga material: 
 Kalciumoxid reagerar exotermt med vatten och bildar kalciumhydroxid. 
 CaO+ H2O = Ca(OH)2 + 1155 KJ/kg CaO 
 
Kalciumoxid reagerar exotermt med syror och bildar kalciumsalter. 
Kalciumoxid reagerar med aluminium och mässing i närvaro av fukt som leder till produktion av vätgas. 
CaO+2 Al+ 7H2O= Ca(Al(OH)4)2 +3 H2 
 
10.6-Farliga sönderdelningsprodukter: 
Kalciumoxid absorberar fukt och koldioxid i luften och bildar kalciumkarbonat, vilket är ett vanligt förekommande material i naturen. 
 
 
11. Toxikologisk information 
 
11.1-Information om de toxikologiska effekterna: 
 

a. Akut toxicitet. 
         Oral.  LD50 > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD 425 råtta. Dermal LD50 > 2500 mg/kg kroppsvikt ( kalciumhydroxid, OECD 425 råtta),  
         Vilket även gäller för kalciumoxid, eftersom ämnet i kontakt  med fukt bildar kalcíumhydtroxid . 
         Inandning. Inga data tillgängliga. 
         Kalciumoxid är inte akut giftig. Klassificering för akut toxicitet är inte motiverad. 

b. Frätande(Irriterande 
Kalciumoxid är irriterande  för huden (in vivo, kanin) 
Baserat på experimentella resultat, krävs att kalciumoxid klassifieras som irriterande för huden ( R38/ H315) 
c. Allvarlig ögonskada/ögonirritation. 
Kalciumoxid medför en risk för allvarlig ögonskada ( in vivo, kanin) 
Baserat på experimentella resultat, krävs att kalciumoxid klassifieras som allvarligt irriterande för ögonen ( R41/ H318) 
d. Luftvägs-/hudsensibisering 
Inga data tilgängliga. Kalciumoxid anses inte vara hudsensibiliserande, baserat på effektyp (pH höjning) och essentiella krav på 
kalcium i människofödan.  Klassificering för sensibilisering  är inte motiverad. 
e. Mutagenitet i könsceller. 
Bakteriell omvänd mutations analys (Ames test, OECD 471): Negativ 
Men tanke på den vanliga förekomsten av Ca och den fysiologiskt obetydliga pH höjningen orsakad av kalciumoxid i vattenhaltigt 
medium, är CaO uppenbarligen fri från någon genotoxisk potential. Klassificering för genotoxicitet är inte befogad. 
f. Cancerogenitet. 
Kalcium (givet som Ca-laktat) är inte cancerogen (experminentella resultat, råtta). pH effekten av kalciumoxid ger inte upphov till 
cancerogen risk. 
Human epidemiologiska data stödjer att det inte finns någon cancerogen potential. Klassificering för cancerogenitet är inte 
befogad. 
g.  Reproduktionstoxicitet. 
Kalcium (givet som  Ca-karbonat) är inte reproduktionstoxisk (experminentella resultat, mus) pH effekten av kalciumoxid ger inte 
upphov till reproduktionstoxicitet. Human epidemiologiska data stödjer att det inte finns någon  risk för eproduktionstoxicitet. 
Klassificering för reproduktionstoxicitet är inte befogad. Både i djurstudier och kliniska studier på olika kalciumsalter har ingen 
reproduktion eller fosterskadande effekt påvistas.  Klassificering för reproduktionstoxicitet.är inte befogad enligt EG 1272/2008. 
h. STOT- specifik organtoxicitet- enstaka exponering. 
Slutsats från humandata är att CaO är irriterande på luftvägarna. Utvärderas i SCOEL, rekommendation 2008, Kalciumoxid är 
klassificerad som irriterande för luftvägarna ( R37/ H335) 
i.  STOT- specifik organtoxicitet- upprepad exponering 
Toxicitet genom oralt kalcium intag anges i övre intagsnivån (UL) för vuxna beslutad inom SCF ( Scientific Committee on Food), 
till UL= 2500 mg/d, motsvarande 36 mg/kg kroppsvikt/d ( 70 kg persin) för kalcium. 
Toxicitet av CaO via huden anses inte relevant mot bakgrund av den obetydliga förväntade absorbtionen genom huden och beror 
av den primära hälsoeffekten som lokal irritation (pH-höjning). 
Toxicitet av CaO via inandning (lokal effekt, irritation av slemhinnor)  tas upp i en 8- timmars TWA bestämd inom SCOEL på 1 
mg/m3, respirabelt damm ( se avsnitt 8.1). Därför krävs ej klassificering av kalciumoxid för toxicitet vid upprepad exponering. 
j.  Fara vid aspiration 
Ingen känd. 
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12. Ekologisk information 
 
12.1-Toxicitet: 
 
12.1.1 -Akut/långvarig toxicitet för fisk. 
LC50 (96 h) för sötvattensfisk: 50, 6 mg/l (kalciumhydroxid) 
LC50 (96 h) för saltvattensfisk: 457 mg/l (kalciumhydroxid) 
12.1.2- Akut/långvarig toxicitet för  ryggradslösa vattendjur 
EC50 (48 h) för ryggradslösa organismer i sötvatten: 49,1 mg/l (kalciumhydroxid) 
LC50 (96 h) för ryggradslösa organismer i saltvatten: 158 mg/l ( kalciumhydroxid) 
12.1.3- Akut/långvarig  toxicitet för vattenväxter 
EC50 (72 h) för sötvattenalger: 184,57 mg/l (kalciumhydroxid) 
NOEC (72h) för sötvattenalger: 48mg/l (kalciumhydroxid) 
12.1.4 -Toxicitet för mikroorgansimer, tex bakterier. 
 Vid hög koncentration, genom ökad temperatur och pH, används kalciumoxid för desinfektion av avloppsslam.. 
 12.1.5-kronisk toxicitet för vattenlevande organismer. 
NOECD (14 d) för ryggradslösa organismer i vatten: 32 mg/l ( kalciumhydroxid) 
12.1. 6 -Toxicitet för organismer i jorden. 
EC10/LC10 or NOEC för makroorganismer i jord: 2000 mg/kg jord dw ( kalciumhydroxid) 
EC10/LC10 or NOEC för makroorganismer i jord: 12000 mg/kg jord dw ( kalciumhydroxid) 
12.1.7 -Toxicitet för landväxter 
NOEC (21d) för landväxter: 1080 mg/kg (kalciumhydroxid) 
12.1.8- Allmän effekt 
Akut pH-effelt. Åven omdenna produkt är användbar för att korrogera vattnets surhetsgrad, kan ett överskott på mer än 1 g/l vara 
skadligt för vattenlivet. pH värden > 12 kommer snabbt minska till följd av utspädning och karbonatisering. 
12.1-9- Yterligare information. 
Resulaten från studier är också tillämpliga på kalciumoxid, efetrsom det i kontakt med fukt bildas kalciumhydroxid 
12.2-Persistens och nedbrytbarhet: Inte relevant för oorganiska ämnen 
12.3-Bioackumuleringsförmåga: Inte relevant flr oorganiska ämnen 
12.4-Rörligheten i jord: Kalciumhydroxid reagerar med vatten och/eller koldioxid för att bilda kalciumhydroxid respektive 
kalciumkarbonat, vilket är svårlösligt och har en låg rörlighet i de flesta jordar. 
12.4-Rörligheten i jord: Kalciumhydroxid reagerar med vatten och/eller koldioxid för att bilda kalciumhydroxid respektive 
kalciumkarbonat, vilket är svårlösligt och har en låg rörlighet i de flesta jordar. 
12.5-Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Inte relevant för oorganiska ämnen 
12.6-Andra skadliga effekter: Inga kända 
 
 
13. Avfallshantering 
 
13.1-Avfallsbehandlingsmetoder: 
Produkten skall behandlas enligt SFS 2001:1063. Avfall innehållande mer än 5 % av detta ämne är farligt avfall med egenskap H8.    
Späd ut och neutralisera med 6M HCl För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Tillståndskrav föreligger. 
 
Föreslagen EWC kod:  06 02 05* ; eller 07 06 01* 
 
 
14. Transportinformation 
       
 Inget riskgods enligt transportföreskrifterna.         
 
 (UN .nr 1910- kalciumoxid. Noterat i IMDG (ändringsförslag 34-08) Undvik utsläpp av damm) 
 
 
15. Gällande föreskrifter 
 
15.1-Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:  
 Tillstånd krävs inte, Inga användningsbegränsningar, Kalciumoxid är inte ett SEVESO ämne, inte ett ozonnedbrytande ämne och  
 inte en persistent organisk förorening. 
 
15.2-Kemikaliesäkerhetsbedömning: 
 Har gjorts för detta ämne. 
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16. Annan information 
 
16.1-Faroangivelser / Riskfraser angivet under avsnitt 2 och 3: 
         H315: Irriterar huden 
         H318: Orsakar allvarliga ögonskador 
         H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna 
 
         R37= Irriterar andningsorganen 
         R38= Irriterar huden 
         R41= Risk för allvarliga ögonskador 
  
Förkortningar: 
AFS=      Arbetsmiljöverket 
EC50=     Median effective concentration. 
DNEL =  Derived No-Effect level (härledda nolleffektnivåer) 
NOEC=  No observable effect concentration 
OEL=     Occupational exposure limit 
KTV=     Korttidsvärde 
LD50 =    Lethal Dose 50% (Dödlig dos 50%) 
LC50=     Lethal concentration (  
NGV=    Nivågränsvärde 
STEL=   Short term exposure limit 
TWA=    Time weighted average 
PBT=     Persistent, Bioaccumulative,Toxic (långlivat, bioackumulerande och toxiskt) 
PNEC =  Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration) 
SFS=     Svensk Författningssamling 
TGV=     Takgränsvärde 
vPvB =   very Persistent, very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande) 
 
Litteratur:  
Anonym, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientic Conmmitte on Food, European Food Safety Authorithy 
ISBN:92-9122-014-9 (SCF document) 
Anonym, 2008: Recommendation from the Scientic Committe on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for Calcium Oxide and 
Calcium dihydoxide, European Commision, DG Employment, Social Affairs and Equal opportunities, SCOEL/SUM/137, February 2008. 
 
Rådgivning om instruktion: 
Produkten bör bara användas av personer, som noga är instruerade i arbetets utförande  och som har kännedom om innehållet i detta 
säkerhetsdatablad.  
 
 
Ersätter version daterad: Detta är första vesionen av SDB och ingen revidering av dokumentet har därför utförts. 
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