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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 

1.1. Produktidentifikator 
 

Handelsnavn  
Anodal ASL liq  

 

Materialnummer: 102793 
 

 

UFI: TF9D-X0GC-J00V-TAMS 
 

Kemisk karakterisering:  Fremstilling af nikkelacetat 
 
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der 

frarådes 
 

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen 
Industrisektor: Fremstiller af metalbearbejdningsmidler 
Anvendelsesområde: Aluminiumkemikalier 

 

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen 
Industrisektor: Kemisk-teknisk industri 
Anvendelsesområde: Forsegler 

Overfladebehandling 

Eksponeringsscenarier: se bilag 
 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

 

Virksomhedens navn 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Telefonnr. : +49 69 305 13619  

 

Information om stoffet/blandingen 
Product Stewardship  
e-mail: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4. Nødtelefon 
 

 00800-5121 5121   (24 h) 

PUNKT 2: Fareidentifikation 

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Sensibiliserende på luftveje, Kategori 1 
 

 H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer 
eller åndedrætsbesvær ved indånding. 
 

Hudsensibilisering, Kategori 1 
 

 H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
 

Kimcellemutagenicitet, Kategori 2 
 

 H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. 
 

Kræftfremkaldende egenskaber, Kategori 
1A 
 

 H350i: Kan fremkalde kræft ved indånding. 
 

Reproduktionstoksicitet, Kategori 1B  H360D: Kan skade det ufødte barn. 
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Specifik målorgantoksicitet - gentagen 
eksponering, Kategori 1 
 

 H372: Forårsager organskader ved 
længerevarende eller gentagen eksponering. 
 

Langtidsfare (kronisk) fare for 
vandmiljøet, Kategori 2 
 

 H411: Giftig for vandlevende organismer, med 
langvarige virkninger. 
 

2.2 Mærkningselementer 

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 

Farepiktogrammer 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalord 
 

: Fare 
 

Faresætninger 
 

: H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller 
åndedrætsbesvær ved indånding. 
H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. 
H350i Kan fremkalde kræft ved indånding. 
H360D Kan skade det ufødte barn. 
H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller 
gentagen eksponering. 
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige 
virkninger. 
 

Sikkerhedssætninger 
 

: 
Forebyggelse:  

P201 Indhent særlige anvisninger før brug. 
P260 Indånd ikke tåge eller damp. 
P273 Undgå udledning til miljøet. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ 
øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse/ høreværn. 

Reaktion:  

P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted 
med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. 
P308 + P313 VED eksponering eller mistanke om 
eksponering: Søg lægehjælp. 
P342 + P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en 
GIFTINFORMATION/ læge. 
P391 Udslip opsamles. 
 

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate 

2.3 Andre farer 

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, 
bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) 
ved niveauer på 0,1% eller højere. 
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Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have 
egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller 
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 
2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. 

 
Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at 
have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller 
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 
2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. 

 
Ingen yderligere risici er kendte udover dem som nævnes i mærkningen. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 

3.2 Blandinger 

Komponenter 

Kemisk betegnelse CAS-Nr. 
EF-Nr. 
Indeks-Nr. 
Registreringsnummer 

Klassificering Koncentration 
(% w/w) 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate 

6018-89-9 
206-761-7 
028-022-00-6 
01-2119488197-24 
01-2119488197-24-
0001 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Resp. Sens. 1; H334 
Skin Sens. 1; H317 
Muta. 2; H341 
Carc. 1A; H350i 
Repr. 1B; H360D 
STOT RE 1; H372 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
M-faktor (Akut 
toksicitet for 
vandmiljøet): 1 
M-faktor (Kronisk 
toksicitet for 
vandmiljøet.): 1 
 
 
specifik 
koncentrationsgræns
e 
STOT RE 1; H372 
>= 1 % 
STOT RE 2; H373 
0,1 - < 1 % 
Skin Sens. 1; H317 
>= 0,01 % 
 

>= 10 - < 20 

Formaldehyde, polymers with 
sulfonated 1,1'-
oxybis[methylbenzene], sodium 

73378-66-2 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 2,5 - < 10 
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salts 
Eddikesyre 64-19-7 

200-580-7 
607-002-00-6 
01-2119475328-30 
01-2119475328-30-
0000 
01-2119475328-30-
0003 
01-2119475328-30-
0006 
01-2119475328-30-
0018 
01-2119475328-30-
0033 
01-2119475328-30-
0076 
01-2119475328-30-
0095 
01-2119475328-30-
0105 
01-2119475328-30-
XXXX 
UK-20-2623164445-
6-0000 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Corr. 1A; H314 
Eye Dam. 1; H318 
 
specifik 
koncentrationsgræns
e 
Skin Corr. 1A; H314 
>= 90 % 
Skin Corr. 1B; H314 
25 - < 90 % 
Skin Irrit. 2; H315 
10 - < 25 % 
Eye Irrit. 2; H319 
10 - < 25 % 
 

>= 1 - < 3 

Til forklaring af forkortelser se punkt 16. 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generelle anvisninger 
 

:  Søg lægehjælp ved ubehag. 

 
Hvis det indåndes 
 

:  Hvis indåndet, søg frisk luft. 
Søg omgående læge. 
 

I tilfælde af hudkontakt 
 

:  Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder 
vand. 
Fjern forurenet beklædning og sko. 
Tilkald en læge hvis symptomer opstår. 
 

I tilfælde af øjenkontakt 
 

:  I tilfælde af kontakt, skyl straks øjnene med rigeligt vand i 
mindst 15 minutter. 
Søg lægehjælp. 
 

Ved indtagelse. 
 

:  Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis etiketten hvis 
muligt. 
Skyl munden med vand. 
 

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Risiko : Ingen yderligere risici er kendte udover dem som nævnes i 
mærkningen. 
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4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling 
 

: Behandles symptomatisk. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 

5.1 Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler 
 

:  Stråle af vandtåge 
Skum 
Tørt pulver 
Kulsyre (CO2) 
 

Uegnede slukningsmidler 
 

:  Vandstråle 
 

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Specifikke farer ved 
brandbekæmpelse 
 

:  Carbonoxider 
 

 
 

  Svovloxider 
 

 
 

  Nickeloxider 
 

 
 

  Ingen kendte. 
 

5.3 Anvisninger for brandmandskab 

Særlige personlige 
værnemidler, der skal bæres 
af brandmandskabet 
 

:  Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn.  
 

Yderligere oplysninger 
 

:  Bær passende beskyttelsesudstyr. 
 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer 
 

:  Bær passende beskyttelsesudstyr. 

 

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin
ger 
 

:  Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. 
 

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Metoder til oprydning 
 

:  Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, 
silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). 
Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet 
"Bortskaffelse". 
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6.4 Henvisning til andre punkter 

Informationer til en mere sikker håndtering, se punkt 7., For personlig beskyttelse se punkt 8., For 
bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13. 
 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering 
 

: Emballagen skal holdes tæt lukket. 
 

Henvisning til brand- og 
eksplosionsbeskyttelse 
 

:  De almindelige regler for brandforebyggelse skal følges.  
 

Hygiejniske foranstaltninger 
 

:  Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden 
genanvendelse. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids 
ophør. Brug beskyttende hudcreme før håndtering af 
produktet.  
 

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Yderligere information om 
opbevaringsforhold 
 

:  Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. 
Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.  
 

Anvisninger ved samlagring 
 

: Må ikke opbevares i nærheden af syrer. 
Opbevares adskilt fra oxiderende midler. 
Opbevares adskilt fra reducerende midler. 
 

7.3 Særlige anvendelser 

Særlige anvendelser 
 

:  Ingen andre anbefalinger 

 
 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 

8.1 Kontrolparametre 

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 

Komponenter CAS-Nr. Ventil type 
(Påvirkningsform) 

Kontrolparametre Basis 

Acetic acid, 
Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate 

6018-89-9 GV 0,01 mg/m3 
(Nikkel) 

DK OEL 

 Yderligere oplysninger: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der 
anses for at være kræftfremkaldende. 

Eddikesyre 64-19-7 GV 10 ppm 
25 mg/m3 

DK OEL 

 Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler 

  TWA 10 ppm 
25 mg/m3 

2017/164/EU 

 Yderligere oplysninger: Vejledende 

  STEL 20 ppm 
50 mg/m3 

2017/164/EU 
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 Yderligere oplysninger: Vejledende 

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006: 

Stoffets navn Anvendelse Eksponeringsvej Potentielle 
sundhedseffekter 

Værdi 

Natriumsulfat 
CAS-Nr.: 7757-82-6 

Arbejdstagere Indånding Langtids systemiske 
effekter 

20 mg/m3 

 Bemærkninger:DNEL 

 Arbejdstagere Indånding Langtids lokale 
effekter 

20 mg/m3 

 Bemærkninger:DNEL 

 Offentligheden Indånding Langtids systemiske 
effekter 

12 mg/m3 

 Bemærkninger:DNEL 

 Offentligheden Indånding Langtids lokale 
effekter 

12 mg/m3 

 Bemærkninger:DNEL 

Eddikesyre 
CAS-Nr.: 64-19-7 

Arbejdstagere Indånding Akutte lokale effekter 25 mg/m3 

 Bemærkninger:DNEL 

 Arbejdstagere Indånding Langtids lokale 
effekter 

25 mg/m3 

 Bemærkninger:DNEL 

 Offentligheden Indånding Akutte lokale effekter 25 mg/m3 
 Bemærkninger:DNEL 

 Offentligheden Indånding Langtids lokale 
effekter 

25 mg/m3 

 Bemærkninger:DNEL 

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006: 

Stoffets navn Delmiljø Værdi 

Natriumsulfat 
CAS-Nr.: 7757-82-6 

Ferskvand 11,09 mg/l 

 Havvand 1,109 mg/l 
 Vand (periodisk udslip) 17,66 mg/l 
 Ferskvandssediment 40,2 mg/kg tør 

vægt 

 Havsediment 4,02 mg/kg tør 
vægt 

 Jord 1,54 mg/kg tør 
vægt 

 Spildevandsbehandlingsanlæg 800 mg/l 
Eddikesyre 
CAS-Nr.: 64-19-7 

Ferskvand 3,058 mg/l 

 Havvand 0,3058 mg/l 
 Vand (periodisk udslip) 30,58 mg/l 
 Ferskvandssediment 11,36 mg/kg tør 

vægt 

 Havsediment 1,136 mg/kg tør 
vægt 

 Jord 0,478 mg/kg tør 
vægt 

 Spildevandsbehandlingsanlæg 85 mg/l 
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8.2 Eksponeringskontrol 

Tekniske foranstaltninger 

Håndter kun i rum udstyret med punktudsug (eller anden passende udsug). 

Personlige værnemidler 

Beskyttelse af øjne :  Tætsluttende beskyttelsesbriller 
 

Beskyttelse af hænder 
Bemærkninger : Handsker af nitrilgummi. Minimum gennembrudstid 

(handske): er ikke fastslået. Minimum tykkelse (handske): er 
ikke fastslået. Vær opmærksom på informationen givet af 
producenten omkring permeabilitet og 
gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold 
(mekanisk belastning, varighed af kontakt).  

 
Beskyttelse af hud og krop :  Arbejdstøj 

 
Åndedrætsværn : Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over 

grænseværdien skal de benytte egnede godkendte 
åndedrætsværn. 
 

Beskyttelsesforanstaltninger :  Bær passende beskyttelsesudstyr. 
 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Vandopløsning 
 

Farve 
 

:  grøn 
 

Lugt 
 

:  ikke bestemt 
 

Lugttærskel 
 

:  kræves ikke  
 

Smeltepunkt 
 

: Nedbrydning: nej 
Ikke anvendelig  
 

Kogepunkt 
 

: ca. 100 °C (1.013 hPa) 
Nedbrydning: nej 
 

Brandfare 
 

: ikke bestemt 
 

Højeste eksplosionsgrænse / 
Øvre brændpunktsgrænse 
 

: ikke bestemt  
 

Laveste eksplosionsgrænse / 
Nedre brændpunktsgrænse 
 

: ikke bestemt  
 

Flammepunkt 
 

: Ingen flammepunkt - måling blev gennemført op til 
kogepunktet. 
 

Selvantændelsestemperatur : ikke bestemt  
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Dekomponeringstemperatur 
 

:  Produktet indeholder ikke kemiske grupper med selvreaktive 
egenskaber. Vurderet SADT for produktet er > 75°C og dets 
exoterme nedbrydningsvarme er < 300 J/g. 
  
 

pH-værdi 
 

: 4,5 - 5,5 (20 °C) 
Koncentration: 100 % 
 

Viskositet 
Viskositet, kinematisk 

 
: ingen data tilgængelige  

 
Opløselighed 

Vandopløselighed 
 

:  (20 °C) 
Blandbar  

 
Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand 
 

: ikke bestemt  
 

Damptryk 
 

: ikke bestemt  
 

Relativ massefylde 
 

: ingen data tilgængelige  
 

Massefylde 
 

: 1,11 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Relativ dampvægtfylde 
 

: ikke bestemt  
 

Partikelegenskaber 
Partikel størrelse 

 
: Ikke anvendelig 

 

9.2 Andre oplysninger 

Eksplosiver  
 

: ingen data tilgængelige  
 

Oxiderende egenskaber 
 

: ingen data tilgængelige  
 

Brandfarlige faste stoffer 
Forbrændingstal 

 
: Ikke anvendelig  

 
Korrosionsrate for metal 
 

: ingen data tilgængelige  
 

Fordampningshastighed 
 

:  ikke bestemt  
 

Minimums antændelsesenergi 
 

: ikke bestemt 
 

Molekylvægt 
 

: ingen data tilgængelige 
 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

se afsnit 10.3 Risiko for farlige reaktioner 
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10.2 Kemisk stabilitet 

Stabil 

10.3 Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner 
 

:  Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale 
forhold. 

10.4 Forhold, der skal undgås 

Forhold, der skal undgås 
 

: Opbevares adskilt fra stærke syrer. 
Stærke oxidationsmidler 
Stærke reduktionsmidler 
 

10.5 Materialer, der skal undgås 

Materialer, der skal undgås 
 

:  Se dette sikkerhedsdatablad punkt 10.4. Forhold, der skal 
undgås 
 

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter 

Hvis håndteret og opbevaret korrekt, er der ingen kundskab om farlige nedbrydnings produkter. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akut toksicitet 

Produkt: 

Akut oral toksicitet 
 

:  Estimat for akut toksicitet: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode 

 
Akut toksicitet ved indånding 
 

:  Estimat for akut toksicitet: > 20 mg/l  
Ekspositionsvarighed: 4 h 
Test atmosfære: damp 
Metode: Beregningsmetode 
 

Akut dermal toksicitet 
 

:  Bemærkninger: ingen data tilgængelige 
 

Komponenter: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Akut oral toksicitet 
 

:  Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter 
indtagelse én enkelt gang. 
 

Akut toksicitet ved indånding 
 

:  Vurdering: Komponenten/blandingen er moderat giftig efter en 
kortvarig indånding. 
 

Eddikesyre: 

Akut oral toksicitet 
 

:  LD50 (Rotte, han og hun): 3.310 mg/kg  
Metode: Andet 
GLP: nej 
 

Akut toksicitet ved indånding 
 

:  LC50 (Rotte, han og hun): Ekspositionsvarighed: 4 h 
Test atmosfære: damp 
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Metode: OECD retningslinje 403 
GLP: nej 
Bemærkninger: Ikke klassificeret som følge af data, der er 
afgørende, selvom de er utilstrækkelige til klassificering. 
 

Akut dermal toksicitet 
 

:  Bemærkninger: ingen data tilgængelige 
Tester er ikke udført da emnet er ætsende. 
 

Hudætsning/-irritation 

Produkt: 

Bemærkninger : ikke bestemt 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Resultat : Alvorlig ætsningsfare. 
Bemærkninger : med hensyn til pH 

 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation 

Produkt: 

Bemærkninger : ikke bestemt 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Resultat : Risiko for alvorlig øjenskade. 
Bemærkninger : med hensyn til pH 

 

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering 

Produkt: 

Resultat : Medfører sensibilisering. 
Bemærkninger : 1999/45/EF 

 

Komponenter: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Resultat : Kan give overfølsomhed ved indånding. 
 

Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 
 

Eddikesyre: 

Vurdering : Medfører ikke hudsensibilisering. 
Bemærkninger : Ingen signifikante negative effekter er rapporteret 

 
Vurdering :  Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader., 

Forårsager alvorlig øjenskade. 
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Kimcellemutagenicitet 

Produkt: 

Genotoksicitet in vitro 
 

: Bemærkninger: ikke bestemt 

 
Kimcellemutagenicitet- 
Vurdering 
 

:  Ingen information tilgængelig. 

 

Komponenter: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Kimcellemutagenicitet- 
Vurdering 
 

:  In vitro undersøgelser viste mutagene virkninger 
 

Eddikesyre: 

Genotoksicitet in vitro 
 

: Testtype: In vitro-test for genmutation i pattedyrceller 
Testsystem: lymfomaceller fra mus 
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet 
Metode: OECD retningslinje 476 
Resultat: negativ 
GLP: nej 
Bemærkninger: Analog til et produkt af lignende 
sammensætning. 
 

 
 

 Testtype: Ames test 
Testsystem: Salmonella typhimurium 
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet 
Metode: OECD retningslinje 471 
Resultat: negativ 
GLP: nej 
 

 
 

 Testtype: Kromosom forkokortelses test in vitro 
Testsystem: ovarieceller fra kinesisk hamster 
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet 
Metode: OECD retningslinje 473 
Resultat: negativ 
GLP: ja 
 

Genotoksicitet in vivo 
 

:  Testtype: Chromosome Aberration Test 
Arter: Rotte (han og hun) 
Stamme: Sprague-Dawley 
Celletype: Knoglemarv 
Anvendelsesrute: Indånding 
Ekspositionsvarighed: 6 h/d, 5 days per week 
Dose: 0,98 - 4,96 - 20 ppm 
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, B.12 
Resultat: negativ 
GLP: ja 
 

 
 

  Testtype: In vivo mikronucleus test 
Arter: Rotte (han og hun) 
Stamme: Sprague-Dawley 
Celletype: Erythrocyten 
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Anvendelsesrute: indånding (damp) 
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, B.12 
Resultat: negativ 
GLP: ja 
 

Kimcellemutagenicitet- 
Vurdering 
 

:  In vitro undersøgelser viste ikke mutagene virkninger, In vivo 
undersøgelser viste ikke mutagene virkninger 
 

Kræftfremkaldende egenskaber 

Produkt: 

Kræftfremkaldende 
egenskaber - Vurdering 
 

:  Ingen information tilgængelig. 
 

Komponenter: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Kræftfremkaldende 
egenskaber - Vurdering 
 

:  Kræftfremkaldende for mennesker. 
 

Eddikesyre: 

Arter : Rotte 
Anvendelsesrute : oral (gavage) 
Ekspositionsvarighed : 8 month  
Dose : 64 mg/kg legemsvægt 
Kontrolgruppe : nej 
Behandlingens hyppighed : 3 dage / uge 
LOAEL : 64 mg/kg legemsvægt 
Metode : Andet 
GLP : nej 
Bemærkninger : Ingen signifikante negative effekter er rapporteret 

 
Kræftfremkaldende 
egenskaber - Vurdering 
 

:  Ingen beviser for kræftfremkaldende effekt i dyreforsøg. 
 

Reproduktionstoksicitet 

Produkt: 

Reproduktionstoksicitet - 
Vurdering 
 

:  Ingen information tilgængelig. 
 

Komponenter: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Reproduktionstoksicitet - 
Vurdering 
 

:  Klart bevis for skadelige virkninger på udviklingen, baseret på 
dyreforsøg. 
 

Eddikesyre: 

Virkning på fosterudvikling 
 

:  Testtype: Prænatal 
Arter: Rotte, han og hun 
Stamme: Wistar 
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Anvendelsesrute: oral (gavage) 
Dose: 0, 16, 74.3, 345, 1600 mg/kg/ 
Varighed af hver enkelt behandling: 20 d 
Behandlingens hyppighed: 1 dagligt 
Udviklingstoksicitet: NOAEL: 1.600 mg/kg legemsvægt 
Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, B.31 
GLP: Ingen information tilgængelig. 
Bemærkninger: Ingen signifikante negative effekter er 
rapporteret 
 

Reproduktionstoksicitet - 
Vurdering 
 

:  Ingen beviser for skadelige virkninger af seksuelle funktioner 
og fertilitet eller på udvikling, baseret på dyreforsøg. 
 

Enkel STOT-eksponering 

Produkt: 

Bemærkninger : ingen data tilgængelige 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Vurdering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt 
målorgan toksisk stof, enkelt eksponering. 

 

Gentagne STOT-eksponeringer 

Produkt: 

Bemærkninger : ingen data tilgængelige 
 

Komponenter: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Vurdering : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen 
eksponering. 

 

Eddikesyre: 

Vurdering : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som et specifikt 
målorgan toksisk stof, gentagen eksponering. 

 

Toksicitet ved gentagen dosering 

Produkt: 

Bemærkninger : Disse oplysninger foreligger ikke. 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Arter : Rotte, han 
NOAEL : 290 mg/kg legemsvægt/dag 
Anvendelsesrute : oral (foder) 
Ekspositionsvarighed : 8 weeks  
Antal ekspositioner : daily 
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Dose : 290 mg/kg bw/day  
Kontrolgruppe : ja 
Metode : Andet 
GLP : nej 

 

Aspiration giftighed 

Produkt: 

ingen data tilgængelige 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Ingen aspirationsgiftighedsklassifikation 
 

11.2 Oplysninger om andre farer 

Hormonforstyrrende egenskaber 

Produkt: 

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der 
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i 
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens 
forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. 

 

Yderligere oplysninger 

Produkt: 

Bemærkninger : Produktet er ikke blevet testet. Udsagn er udledt ud fra 
enkeltkomponenternes egenskaber. 

 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 

12.1 Toksicitet 

Produkt: 

Toksicitet overfor fisk 
 

:  Bemærkninger: ikke bestemt 
 

Toksicitet for dafnier og 
andre hvirvelløse vanddyr 
 

:  Bemærkninger: ikke bestemt 
 

Toksicitet overfor 
alger/vandplanter 
 

:  Bemærkninger: ikke bestemt 
 

Toksicitet overfor fisk 
(Kronisk toksicitet) 
 

: Bemærkninger: ingen data tilgængelige 
 

Giftighed overfor 
mikroorganismer 
 

:   
Bemærkninger: ikke bestemt 
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Komponenter: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

M-faktor (Akut toksicitet for 
vandmiljøet) 
 

: 1, Dataene i denne registrering er blevet bestemt udfra den 
vandfrie form af dette stof. 

M-faktor (Kronisk toksicitet 
for vandmiljøet.) 
 

: 1, Dataene i denne registrering er blevet bestemt udfra den 
vandfrie form af dette stof. 

Økotoksikologisk vurdering 

Akut toksicitet for vandmiljøet 
 

:  Meget giftig for vandlevende organismer. 
 

Kronisk toksicitet for 
vandmiljøet. 
 

:  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende 
organismer. 
 

Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts: 

Toksicitet overfor fisk 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Guldemde)): > 200 mg/l 
Ekspositionsvarighed: 96 h 
 

Toksicitet for dafnier og 
andre hvirvelløse vanddyr 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l 
Ekspositionsvarighed: 48 h 
 

Toksicitet overfor 
alger/vandplanter 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 17 mg/l 
Ekspositionsvarighed: 72 h 
 

Eddikesyre: 

Toksicitet overfor fisk 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 300,82 mg/l 
Slutpunkt: dodlighed 
Ekspositionsvarighed: 96 h 
Testtype: Semi-statisk test 
Metode: OECD retningslinje 203 
GLP: ja 
 

Toksicitet for dafnier og 
andre hvirvelløse vanddyr 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 300,82 mg/l 
Slutpunkt: Ubevægelighed 
Ekspositionsvarighed: 48 h 
Testtype: Statisk test 
Metode: OECD retningslinje 202 
GLP: ja 
 

Toksicitet overfor 
alger/vandplanter 
 

:  EC50 (Skeletonema costatum (kiselalge)): 300,82 mg/l 
Slutpunkt: Vækstrate 
Ekspositionsvarighed: 72 h 
Testtype: Statisk test 
Metode: ISO 10253 
GLP: ja 
 

Giftighed overfor 
mikroorganismer 
 

:  NOEC (Pseudomonas putida (bakterie)): 1.150 mg/l  
Slutpunkt: Bakterietoksicitet (Væksthæmning) 
Ekspositionsvarighed: 16 h 
Testtype: Statisk test 
Metode: Andet 
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GLP: nej 
 

Toksicitet overfor fisk 
(Kronisk toksicitet) 
 

: Bemærkninger: ingen data tilgængelige 
 

Toksicitet for dafnier og 
andre hvirvelløse vanddyr 
(Kronisk toksicitet) 
 

: Bemærkninger: ingen data tilgængelige 
 

12.2 Persistens og nedbrydelighed 

Produkt: 

Biologisk nedbrydelighed 
 

:  Bemærkninger: Denne egenskab er specifik for stoffet og kan 
derfor ikke oplyses for blandinger 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Biologisk nedbrydelighed 
 

:  Testtype: aerob 
Inoculum: aktiveret slam, husholdnings 
Koncentration: 3 mg/l 
Resultat: Let bionedbrydeligt. 
Bionedbrydning:  96 % 
Ekspositionsvarighed: 20 d 
Metode: Andet 
GLP: nej 
 

Fotodegradering 
 

: Testtype: luft 
Sensibiliserende stof: OH 
Koncentration: 500.000 1/cm3 
Hastighedskonstant: 0.6 x 10-12 cm3/molecule-sec 
Nedbrydning (indirekte fotolyse): 50 % Halveringstid for 
nedbrydning: 26,7 d 
Metode: andet (beregnet) 
GLP: nej 
 

12.3 Bioakkumuleringspotentiale 

Produkt: 

Bioakkumulering 
 

:  Bemærkninger: ingen data tilgængelige 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Bioakkumulering 
 

:  Arter: Fisk 
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 3,16 
Metode: beregnet 
GLP: nej 
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12.4 Mobilitet i jord 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Spredning til forskellige 
miljøer 
 

: Medium: Jord 
Koc: 1,153 ml/g 
Metode: skønsmæssig 
 

Stabilitet i jord 
 

:  Testtype: Laboratorium 
Radioaktiv mærkning: ja 
Spredningstid: 2 d 
Koncentration: 34,42 mg/kg 
Metode: Ingen information tilgængelig. 
GLP: nej 
 

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Produkt: 

Vurdering 
 

: Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses 
for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske 
(PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende 
(vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere. 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Vurdering 
 

: Stoffet er hverken et PBT- eller et vPvB-stof. 
 

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber 

Produkt: 

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der 
anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i 
henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens 
delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens 
forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover. 

 

12.7 Andre negative virkninger 

Produkt: 

Skæbne og veje i miljøet 
 

:  ingen data tilgængelige 
 

Yderligere økologisk 
information 
 

:  Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. 
Undgå udledning til miljøet. 
 

Komponenter: 

Eddikesyre: 

Skæbne og veje i miljøet 
 

:  Ikke tilgængeligt. 
 

Yderligere økologisk 
information 

:  Må  ikke  komme i grundvand/overfladevand/kloakanlæg. 
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PUNKT 13: Bortskaffelse 

13.1 Metoder til affaldsbehandling 

Produkt :  Produktet skal leveres til et egnet og autoriseret affaldsdepot i 
overensstemmelse med gældende regler og hvis nødvendigt 
efter rådgivning af depot operatøren og/eller myndighederne. 
 

Forurenet emballage :  Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og 
bortskaffes som indholdet. 
 

PUNKT 14: Transportoplysninger 

Punkt 14.1. til 14.5. 
 
 

ADR   
 UN-nr: UN 3082 
 

Farligt gods stofnavn:  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Fareudløser(e): Nickel di(acetate) 
 Klasse: 9 
 Primær risiko: 9 
 Emballagegruppe: III 
 Farenr: 90 
 Bemærkning Shipment permitted 

 

ADN   
 UN-nr: UN 3082 
 

Farligt gods stofnavn:  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Fareudløser(e): Nickel di(acetate) 
 Klasse: 9 
 Primær risiko: 9 
 Emballagegruppe: III 
 Bemærkning Shipment permitted 

 

RID   
 UN-nr: UN 3082 
 

Farligt gods stofnavn:  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Fareudløser(e): Nickel di(acetate) 
 Klasse: 9 
 Primær risiko: 9 
 Emballagegruppe: III 
 Farenr: 90 
 Bemærkning Shipment permitted 

 

IATA   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Nickel di(acetate) 
 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 

 



 

SIKKERHEDSDATABLAD 
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 

 

 
 

 

Anodal ASL liq  Side  20(37) 

Stofkode: KS14174  Omarbejdet den: 03.06.2022  

Version: 4 - 0 / DK  Trykdato: 10.12.2022 

 
IMDG   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Nickel di(acetate) 
 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-A      S-F 

 
14.6.Særlige forsigtighedsregler 
 

Se dette sikkerhedsdatablad punkt 6 til 8. 
 
14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter 
 

Ingen bulktransport i henhold til IBC-koden. 
 

Yderligere oplysninger 
 Non-dangerous good of class 9 for packagings <= 5 L / 5 kg 

 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til 
sikkerhed, sundhed og miljø 

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, 
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, 
blandinger og artikler (Bilag XVII) 
 

: Begrænsninger for følgende 
indtastninger skal tages i 
betragtning: 
Nummer på listen 3  

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, 
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, 
blandinger og artikler (Bilag XVII) 
 

 Acetic acid, Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate (Nummer på listen 30, 
28) 
 

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget 
store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). 
 

: Ikke anvendelig 

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder 
ozonlaget 
 

: Ikke anvendelig 

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske 
miljøgifte (omarbejdning) 
 

: Ikke anvendelig 

Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for 
overvågning af handel med narkotikaprækursorer 
mellem Fællesskabet og tredjelande 
 

: Ikke forbudt og/eller begrænset 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 649/2012  om eksport og import af farlige kemikalier 
 

: Ikke anvendelig 

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver 
godkendelse (Bilag XIV) 
 

: Ikke anvendelig 
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Andre regulativer: 

Foruden de i dette afsnit nævnte oplysninger/foreskrifter findes der ingen yderligere information 
tilgængelig om sikkerheds-, sundheds- eller miljøbeskyttelse. 
 
 

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering 

For et eller flere af stofferne i dette produkt findes en kemikaliesikkerhedsvurdering (SCA) tilgængelig. 

PUNKT 16: Andre oplysninger 

Fuld tekst af H-sætninger 

H226 : Brandfarlig væske og damp. 
H302 : Farlig ved indtagelse. 
H314 : Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 
H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H318 : Forårsager alvorlig øjenskade. 
H332 : Farlig ved indånding. 
H334 : Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller 

åndedrætsbesvær ved indånding. 
H341 : Mistænkt for at forårsage genetiske defekter. 
H350i : Kan fremkalde kræft ved indånding. 
H360D : Kan skade det ufødte barn. 
H372 : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen 

eksponering. 
H400 : Meget giftig for vandlevende organismer. 
H410 : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende 

organismer. 
H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige 

virkninger. 

Fuld tekst af andre forkortelser 

Acute Tox. : Akut toksicitet 
Aquatic Acute : Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet 
Aquatic Chronic : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet 
Carc. : Kræftfremkaldende egenskaber 
Eye Dam. : Alvorlig øjenskade 
Flam. Liq. : Brandfarlige væsker 
Muta. : Kimcellemutagenicitet 
Repr. : Reproduktionstoksicitet 
Resp. Sens. : Sensibiliserende på luftveje 
Skin Corr. : Hudætsning 
Skin Sens. : Hudsensibilisering 
STOT RE : Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering 
2017/164/EU : Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om den fjerde 

liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig 
eksponering 

DK OEL : Grænseværdier for stoffer og materialer 
2017/164/EU / STEL : Grænseværdi for kortvarig eksponering 
2017/164/EU / TWA : Grænseværdier - otte timer 
DK OEL / GV : Gennemsnitværdier 

 

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - 
Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over 
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industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - 
Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning 
(EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - 
Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); 
ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration 
forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; 
ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % 
vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; 
IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale 
Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af 
skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - 
Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende 
kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den 
Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - 
International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende 
kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 
50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale 
konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - 
Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret 
(negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New 
Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og 
Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - 
Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og 
kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-
parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods 
med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; 
SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse 
over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk 
forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; 
vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ 

Yderligere oplysninger 

Andre oplysninger 
 

:  De gældende nationale og lokale forskrifter skal overholdes. 
 

Klassifikation af præparatet: Klassifikationsprocedure: 

Resp. Sens. 1 H334 Beregningsmetode 

Skin Sens. 1 H317 Beregningsmetode 

Muta. 2 H341 Beregningsmetode 

Carc. 1A H350i Beregningsmetode 

Repr. 1B H360D Beregningsmetode 

STOT RE 1 H372 Beregningsmetode 

Aquatic Chronic 2 H411 Beregningsmetode 

 
 
 

Denne information videregiver vor nuværende viden og udgør en generel beskrivelse af vore 
produkter og mulige anvendelser. Heubach påtager sig intet ansvar for at oplysningerne er 
fuldstændige, korrekte, tilstrækkelige eller fejlfrie, og heller intet ansvar for hvordan informationen 
anvendes. I hvert enkelt tilfælde har brugeren af produktet ansvar for at vurdere et Heubach-
produkts egnethed til formålet. Såvidt der ikke skriftligt er aftalt andet, ophæver eller ændrer intet i 
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denne information det som angives i Heubachs generelle salgsbetingelser (Heubach’s General 
Terms and Conditions of Sale),  Forpligtelser overfor tredie part skal iaggtages. Heubach 
forbeholder sig ret til at ændre informationen med henblik på nye legale krav og ændret viden om 
produktet. Sikkerhedsdatablad med information om sikkerhedsforanstaltninger og råd om sikker 
håndtering og lagring af Heubachs produkter udleveres på anmodning, og sendes i 
overensstemmelse med gældene legale krav sammen med leverancer. For yderligere 
information, kontakt venligst Heubach. 
 

 
DK / DA 
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Eksponeringsscenarie 

 

Nummer Titel 

ES 1 Anvendelse på industrianlæg; Produkter til behandling af 
metaloverflader 

 PROC0, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 - ERC5 
 

Nickel acetate 

ES 2 Anvendelse på industrianlæg; Tætningsmidler 

 SU15 - PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13, PROC26 - ERC2, ERC5 
 

Nickel acetate 

 
 
 

1. ES 1: Anvendelse på industrianlæg; Produkter til 
behandling af metaloverflader 
 

1.1. Titelpunkt 
 

 

Miljø 
CS1:  Anvendelse på industrianlæg (Anvendelse på industrianlæg, der 

medfører inklusion i/på artikler) 
ERC5 

CS2:  Anvendelse på industrianlæg (Anvendelse på industrianlæg, der 
medfører inklusion i/på artikler) 

ERC5 

Arbejdstagere 
CS3:  Anvendelse på industrianlæg (Andet, Overførsel af stof eller blanding 

(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof 
eller blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg, Overførsel 
af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, 
herunder vejning)) 

PROC0, PROC8a, 
PROC8b, PROC9 

CS4:  Anvendelse på industrianlæg (Behandling af artikler veddypning og 
hældning) 

PROC13 

 
 
 

1.2. ES 1  Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering 
 
1.2.1  ES 1 - CS 1:  Overvågning af miljøpåvirkningen: Anvendelse på industrianlæg 
(Anvendelse på industrianlæg, der medfører inklusion i/på artikler) (ERC5) 

 

Overvågning af miljøpåvirkningen:  
 

Bemærkninger : SPERC 
 

Bemærkninger : Rensningsanlæg 
 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: <= 75 % 
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Brugt mængde 
Daglig mængde pr. 
produktionssted 

: 42 kg  

Årlig tonnage for stedet : 14 T 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af risikostyring 
Flowhastighed for modtagelse af 
overfladevand 

: 18.000 m3/d 

Fortyndingsfaktor (flod) : 10 
Fortyndingsfaktor (kystområder) : 100 

 
Andre givne driftsforhold der på virker miljø eksponeringen 

Antal af emissionsdage pr. år : 335 
 
Tekniske forhold og foranstaltninger /organisatoriske foranstaltninger 

Vand : Sørg for spildevandbehandling på produktionsstedet., Kemisk 
fældning eller sedimentation eller filtrering eller elektrolyse 
eller omvendt osmose eller ionbytning 

 
Luft : Stof filter, Vådskrubber – gasfjernelse (Effektivitet (af 

foranstaltningen): 95 - 100 %) 
 

Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg 
Type af 
spildevandsbehandlingsanlæg 

: Kommunalt spildevandsrenseanlæg 

Flowhastighed af renseanlæggets 
spildevand 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (af foranstaltningen) : 40 % 
Slambehandling : Kontrolleret udledning af kloakslam til landbrugsjord 

 
Affaldshåndteringsforanstaltninger 

Affaldsbehandling : Restmateriale, som ikke kan genanvendes, bortskaffes som 
kemisk affald., Forbrænding af farligt affald, Opsaml og 
bortskaf affald i henhold til lokale regler. 

 
1.2.2  ES 1 - CS 2:  Overvågning af miljøpåvirkningen: Anvendelse på 

industrianlæg (Anvendelse på industrianlæg, der medfører inklusion i/på artikler) 
(ERC5) 

 
Bemærkninger : SPERC 

 
Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: <= 75 % 

 
Brugt mængde 

Daglig mængde pr. 
produktionssted 

: 42 kg  

Årlig tonnage for stedet : 14 T 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af risikostyring 
Flowhastighed for modtagelse af 
overfladevand 

: 35.000 m3/d 

Fortyndingsfaktor (flod) : 1.000 
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Fortyndingsfaktor (kystområder) : 100 

 
Andre givne driftsforhold der på virker miljø eksponeringen 

Antal af emissionsdage pr. år : 335 
 
Tekniske forhold og foranstaltninger /organisatoriske foranstaltninger 

Vand : Sørg for spildevandbehandling på produktionsstedet., Kemisk 
fældning eller sedimentation eller filtrering eller elektrolyse 
eller omvendt osmose eller ionbytning 

 
Luft : Stof filter, Vådskrubber – gasfjernelse (Effektivitet (af 

foranstaltningen): 95 - 100 %) 
 

Affaldshåndteringsforanstaltninger 
Affaldsbehandling : Restmateriale, som ikke kan genanvendes, bortskaffes som 

kemisk affald., Forbrænding af farligt affald, Opsaml og 
bortskaf affald i henhold til lokale regler. 

 
1.2.3  ES 1 - CS 3:  Overvågning af medarbejderens påvirkning: Anvendelse på 
industrianlæg (Andet, Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på 
ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) på 
dedikerede anlæg, Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret linje til 
påfyldning, herunder vejning)) (PROC0, PROC8a, PROC8b, PROC9) 
 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: <= 75 % 

 
Brugt mængde 

Anvendte mængder : 1000 l  
 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed : 8 h 
Brugsfrekvens : 5 dage pr. uge 

 
Menneskefaktorer ikke påvirket af risikostyring 

Indåndingsvolumen : 10 m3/dag 
Eksponering gennem huden : Dækker hudkontaktområde op til 
 : 480 cm2 
Kropsvægt : 70 kg 

 
 

Risikohåndteringsforanstaltninger 
Personlige beskyttelsesforhold : Sørg for at undgå direkte kontakt med huden. 

Bær egnede handsker testet til EN374. 
Brug særligt arbejdstøj. 

 
Organisatoriske foranstaltninger til 
at forebygge begrænse frisættelse, 
dispersion og påvirkning 

: Antager implementering af arbejdshygiejne af en god 
grundlæggende standard 

 
Tekniske forhold og 
foranstaltninger 

: Automatiser aktivitet hvor muligt. 
Punktudsugning 
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Organisatoriske foranstaltninger til 
at forebygge begrænse frisættelse, 
dispersion og påvirkning 

: Regelmæssig rengøring af arbejdsområde 
Undgå dannelse af støv og aerosoler. 

 
Type af anvendelse (Brug) : Rengøring 

Udstyrsvedligehold 
Personlige beskyttelsesforhold : Anvend egnet åndedrætsværn. 

 
1.2.4  ES 1 - CS 4:  Overvågning af medarbejderens påvirkning: Anvendelse på 
industrianlæg (Behandling af artikler veddypning og hældning) (PROC13) 
 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: <= 75 % 

 
Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 8 h 
Brugsfrekvens : 5 dage pr. uge 

 
Menneskefaktorer ikke påvirket af risikostyring 

Indåndingsvolumen : 10 m3/dag 
Eksponering gennem huden : Dækker hudkontaktområde op til 
 : 480 cm2 
Kropsvægt : 70 kg 

 
 

Risikohåndteringsforanstaltninger 
Personlige beskyttelsesforhold : Sørg for at undgå direkte kontakt med huden. 

Bær egnede handsker testet til EN374. 
Brug særligt arbejdstøj. 

 
Organisatoriske foranstaltninger til 
at forebygge begrænse frisættelse, 
dispersion og påvirkning 

: Antager implementering af arbejdshygiejne af en god 
grundlæggende standard 

 
Tekniske forhold og 
foranstaltninger 

: Automatiser aktivitet hvor muligt. 
Punktudsugning 

 
Organisatoriske foranstaltninger til 
at forebygge begrænse frisættelse, 
dispersion og påvirkning 

: Regelmæssig rengøring af arbejdsområde 

 
Type af anvendelse (Brug) : Rengøring 

Udstyrsvedligehold 
Personlige beskyttelsesforhold : Anvend egnet åndedrætsværn. 

 
 
 

1.3. ES 1  Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 
 

1.3.1  ES 1 - CS 1:  Miljøudslip og -eksponering: Anvendelse på industrianlæg 
(Anvendelse på industrianlæg, der medfører inklusion i/på artikler) (ERC5) 
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beskyttelsesmål Eksponeringsberegning og henvisning til kilden 
dertil (målte data, Andre overvejelser (ikke-
standardværktøj)) 

RCR 

Ferskvand 2,99 µg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,84 

Rensningsanlæg 0,001 mg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) < 0,01 

Havvand 1,15 µg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,13 

Jord 16,3 mg/kg (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,54 

Forgiftning via ophobning i 
fødekæden 

Koncentration baseret på, Nikkel, Worst case-
antagelse 

0,72 

1.3.2  ES 1 - CS 2:  Miljøudslip og -eksponering: Anvendelse på industrianlæg 
(Anvendelse på industrianlæg, der medfører inklusion i/på artikler) (ERC5) 
 
 

beskyttelsesmål Eksponeringsberegning og henvisning til kilden 
dertil (målte data, Andre overvejelser (ikke-
standardværktøj)) 

RCR 

Ferskvand 2,98 µg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,84 

Havvand 1,15 µg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,13 

Jord 16,2 mg/kg (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,54 

Forgiftning via ophobning i 
fødekæden 

Koncentration baseret på, Nikkel, Worst case-
antagelse 

0,72 

 
 

1.3.3  ES 1 - CS 3:  Arbejdereksponering: Anvendelse på industrianlæg (Andet, 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg, 
Overførsel af stof eller blanding til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, 
herunder vejning)) (PROC0, PROC8a, PROC8b, PROC9) 
 

Eksponeringsvej og type 
virkninger 

Eksponeringsestimat RCR 

Hud 0,00005 mg/cm² (MEASE, Koncentration baseret på, 
Nikkel, Lang tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Worst case-antagelse) 

0,11 

indånding 0,033 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, systemisk, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Worst case-antagelse) 

< 0,01 

indånding 0,033 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Worst case-antagelse) 

0,05 

indånding 0,011 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, systemisk, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Worst case-antagelse) 

0,22 

indånding 0,011 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Worst case-antagelse) 

0,22 
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1.3.4  ES 1 - CS 4:  Arbejdereksponering: Anvendelse på industrianlæg (Behandling af 
artikler veddypning og hældning) (PROC13) 
 

Eksponeringsvej og type 
virkninger 

Eksponeringsestimat RCR 

Hud 0,00005 mg/cm² (MEASE, Koncentration baseret på, 
Nikkel, Lang tid, Lokal) 

0,11 

indånding 0,006 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, systemisk) 

< 0,01 

indånding 0,006 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, Lokal) 

< 0,01 

indånding 0,002 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, systemisk) 

0,04 

indånding 0,002 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, Lokal) 

0,04 

 
 

1.4. ES 1  Vejledning til downstream-brugere til evaluering om 
han/hendes arbejder indenfor rammerne opstillet af 
eksponeringsscenariet 
 

Vedrørende skalering, se 
Metal EUSES: http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/du-scaling-tool 

 
 
 

2. ES 2: Anvendelse på industrianlæg; Tætningsmidler; 
SU15 
 

2.1. Titelpunkt 
 

 

Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr (SU15) 
Miljø 
CS1:  Anvendelse på industrianlæg (Anvendelse i en blanding, Anvendelse på 

industrianlæg, der medfører inklusion i/på artikler) 
ERC2, ERC5 

CS2:  Anvendelse på industrianlæg (Anvendelse i en blanding, Anvendelse på 
industrianlæg, der medfører inklusion i/på artikler) 

ERC2, ERC5 

Arbejdstagere 
CS3:  Anvendelse på industrianlæg (Overførsel af stof eller blanding 

(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof 
eller blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg, Håndtering 
af uorganiske faste stoffer ved omgivelsestemperatur) 

PROC8a, PROC8b, 
PROC26 

CS4:  Anvendelse på industrianlæg (Fremstilling eller formulering i den 
kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis 
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede 
anlæg) 

PROC3, PROC8b 
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CS5:  Anvendelse på industrianlæg (Blanding eller iblanding i batchprocesser, 

Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på 
ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg, Behandling af artikler 
veddypning og hældning) 

PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC13 

 
 
 

2.2. ES 2  Anvendelsesforhold med indflydelse på eksponering 
 
2.2.1  ES 2 - CS 1:  Overvågning af miljøpåvirkningen: Anvendelse på industrianlæg 
(Anvendelse i en blanding, Anvendelse på industrianlæg, der medfører inklusion i/på 
artikler) (ERC2, ERC5) 

 

Overvågning af miljøpåvirkningen:  
 

Bemærkninger : SPERC 
 

Bemærkninger : Rensningsanlæg 
 
Produkt karakteristika 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : krystallinsk, eller, pulver 
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Fast stof i opløsning 

 
Brugt mængde 

Daglig mængde pr. 
produktionssted 

: 0,06 T 

Årlig tonnage for stedet : 15 T 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af risikostyring 
Flowhastighed for modtagelse af 
overfladevand 

: 18.000 m3/d 

Fortyndingsfaktor (flod) : 10 
Fortyndingsfaktor (kystområder) : 100 

 
Andre givne driftsforhold der på virker miljø eksponeringen 

Antal af emissionsdage pr. år : 250 
 
Tekniske forhold og foranstaltninger /organisatoriske foranstaltninger 

Vand : Sørg for spildevandbehandling på produktionsstedet., 
Udfældning, Sedimentation, Filtrering, eller, Biologisk 
behandling af: (Effektivitet (af foranstaltningen): 99,9 %) 

 
Luft : Stof filter, Vådskrubber – gasfjernelse 

 
Betingelser og foranstaltninger vedrørende kommunalt spildevandsrensningsanlæg 

Type af 
spildevandsbehandlingsanlæg 

: Kommunalt spildevandsrenseanlæg 

Flowhastighed af renseanlæggets 
spildevand 

: 2.000 m3/d 

Effektivitet (af foranstaltningen) : 40 % 
Slambehandling : Kontrolleret udledning af kloakslam til landbrugsjord 
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Affaldshåndteringsforanstaltninger 

Affaldsbehandling : Restmateriale, som ikke kan genanvendes, bortskaffes som 
kemisk affald., Forbrænding af farligt affald, Opsaml og 
bortskaf affald i henhold til lokale regler. 

 
2.2.2  ES 2 - CS 2:  Overvågning af miljøpåvirkningen: Anvendelse på 

industrianlæg (Anvendelse i en blanding, Anvendelse på industrianlæg, der medfører 
inklusion i/på artikler) (ERC2, ERC5) 

 
Bemærkninger : SPERC 

 
Produkt karakteristika 

Fysisk form (ved brugstidspunktet) : krystallinsk, eller, pulver 
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Fast stof i opløsning 

 
Brugt mængde 

Daglig mængde pr. 
produktionssted 

: 0,06 T 

Årlig tonnage for stedet : 15 T 
 

Miljøfaktorer ikke påvirket af risikostyring 
Flowhastighed for modtagelse af 
overfladevand 

: 18.000 m3/d 

Fortyndingsfaktor (flod) : 10 
Fortyndingsfaktor (kystområder) : 100 

 
Andre givne driftsforhold der på virker miljø eksponeringen 

Antal af emissionsdage pr. år : 250 
 
Tekniske forhold og foranstaltninger /organisatoriske foranstaltninger 

Vand : Sørg for spildevandbehandling på produktionsstedet., 
Udfældning, Sedimentation, Filtrering, eller, Biologisk 
behandling af: (Effektivitet (af foranstaltningen): 99,9 %) 

 
Luft : Stof filter, Vådskrubber – gasfjernelse 

 
Affaldshåndteringsforanstaltninger 

Affaldsbehandling : Restmateriale, som ikke kan genanvendes, bortskaffes som 
kemisk affald., Forbrænding af farligt affald, Opsaml og 
bortskaf affald i henhold til lokale regler. 

 
2.2.3  ES 2 - CS 3:  Overvågning af medarbejderens påvirkning: Anvendelse på 
industrianlæg (Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på 
ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) på 
dedikerede anlæg, Håndtering af uorganiske faste stoffer ved omgivelsestemperatur) 
(PROC8a, PROC8b, PROC26) 
 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: <= 25 % 

 
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : krystallinsk, eller, pulver 
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Fast stof, mellem støvafgivelse 
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Brugt mængde 

Anvendte mængder : 600 kg/dag 
 

Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed : 3 h 

 
Menneskefaktorer ikke påvirket af risikostyring 

Indåndingsvolumen : 10 m3/dag 
Eksponering gennem huden : Dækker hudkontaktområde op til 
 : 1980 cm2 
Kropsvægt : 70 kg 

 
 

Risikohåndteringsforanstaltninger 
Personlige beskyttelsesforhold : Anvend egnet åndedrætsværn. 

Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 
8. 

Effektivitet (af foranstaltningen) : 90 % 
 

Personlige beskyttelsesforhold : Bær egnede handsker testet til EN374. 
Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 
8. 

 
Organisatoriske foranstaltninger til 
at forebygge begrænse frisættelse, 
dispersion og påvirkning 

: Antager implementering af arbejdshygiejne af en god 
grundlæggende standard 

 
Tekniske forhold og 
foranstaltninger 

: Punktudsugning 
Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes. 

 
Personlige beskyttelsesforhold : I tilfælde af potentiel eksponering: 

Brug særligt arbejdstøj. 
 

Type af anvendelse (Brug) : Materiale overførsler 
Tekniske forhold og 
foranstaltninger 

: Automatiseret opgave 
Håndtér stof i et lukket system. 

 
2.2.4  ES 2 - CS 4:  Overvågning af medarbejderens påvirkning: Anvendelse på 
industrianlæg (Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede 
batchprocesser med kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med 
lignende indeslutningsbetingelser., Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg) (PROC3, PROC8b) 
 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: <= 25 % 

 
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : krystallinsk, eller, pulver 
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Fast stof, mellem støvafgivelse 

 
Brugt mængde 

Anvendte mængder : 600 kg/dag 
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Frekvens og varighed af brugen 
Eksponeringsvarighed : 3 h 

 
Menneskefaktorer ikke påvirket af risikostyring 

Indåndingsvolumen : 10 m3/dag 
Eksponering gennem huden : Dækker hudkontaktområde op til 
 : 1980 cm2 
Kropsvægt : 70 kg 

 
 

Risikohåndteringsforanstaltninger 
Personlige beskyttelsesforhold : Anvend egnet åndedrætsværn. 

Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 
8. 

Effektivitet (af foranstaltningen) : 90 % 
 

Personlige beskyttelsesforhold : Bær egnede handsker testet til EN374. 
Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 
8. 

 
Organisatoriske foranstaltninger til 
at forebygge begrænse frisættelse, 
dispersion og påvirkning 

: Antager implementering af arbejdshygiejne af en god 
grundlæggende standard 

 
Tekniske forhold og 
foranstaltninger 

: Punktudsugning 
Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes. 

 
Personlige beskyttelsesforhold : I tilfælde af potentiel eksponering: 

Brug særligt arbejdstøj. 
 

Type af anvendelse (Brug) : Blandeprocesser 
Produkt emballering 
Materiale overførsler 

Tekniske forhold og 
foranstaltninger 

: Håndtér stof i et lukket system. 
Automatiseret opgave 

 
2.2.5  ES 2 - CS 5:  Overvågning af medarbejderens påvirkning: Anvendelse på 
industrianlæg (Blanding eller iblanding i batchprocesser, Overførsel af stof eller 
blanding (påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof eller 
blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg, Behandling af artikler 
veddypning og hældning) (PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13) 
 
Produkt karakteristika 

Koncentration af stof i 
blanding/artikel 

: <= 25 % 

 
Fysisk form (ved brugstidspunktet) : Vandopløsning 
Bemærkninger : Dækker anvendelse ved omgivende temperatur. 

 
Brugt mængde 

Anvendte mængder : 600 kg/dag 
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Frekvens og varighed af brugen 

Eksponeringsvarighed : 3 h 
 

Menneskefaktorer ikke påvirket af risikostyring 
Indåndingsvolumen : 10 m3/dag 
Eksponering gennem huden : Dækker hudkontaktområde op til 
 : 960 cm2 
Kropsvægt : 70 kg 

 
 

Risikohåndteringsforanstaltninger 
Personlige beskyttelsesforhold : Anvend egnet åndedrætsværn. 

Yderligere specifikationer findes i sikkerhedsdatabladets punkt 
8. 

Effektivitet (af foranstaltningen) : 90 % 
 

Personlige beskyttelsesforhold : Bær egnede handsker testet til EN374. 
syre-resistent beskyttelsesbeklædning 

 
Organisatoriske foranstaltninger til 
at forebygge begrænse frisættelse, 
dispersion og påvirkning 

: Antager implementering af arbejdshygiejne af en god 
grundlæggende standard 

 
Tekniske forhold og 
foranstaltninger 

: Punktudsugning 

 
 
 

2.3. ES 2  Eksponeringsestimat og reference til dets kilde 
 

2.3.1  ES 2 - CS 1:  Miljøudslip og -eksponering: Anvendelse på industrianlæg 
(Anvendelse i en blanding, Anvendelse på industrianlæg, der medfører inklusion i/på 
artikler) (ERC2, ERC5) 
 
 

beskyttelsesmål Eksponeringsberegning og henvisning til kilden 
dertil (målte data, Andre overvejelser (ikke-
standardværktøj)) 

RCR 

Ferskvand 2,93 µg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,82 

Rensningsanlæg 0,00038 mg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) < 0,01 

Havvand 0,3 µg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,04 

Jord 16,21 mg/kg (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,54 

Forgiftning via ophobning i 
fødekæden 

Koncentration baseret på, Nikkel, Worst case-
antagelse 

0,72 

2.3.2  ES 2 - CS 2:  Miljøudslip og -eksponering: Anvendelse på industrianlæg 
(Anvendelse i en blanding, Anvendelse på industrianlæg, der medfører inklusion i/på 
artikler) (ERC2, ERC5) 
 
 



 

SIKKERHEDSDATABLAD 
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 

 

 
 

 

Anodal ASL liq  Side  35(37) 

Stofkode: KS14174  Omarbejdet den: 03.06.2022  

Version: 4 - 0 / DK  Trykdato: 10.12.2022 

 
beskyttelsesmål Eksponeringsberegning og henvisning til kilden 

dertil (målte data, Andre overvejelser (ikke-
standardværktøj)) 

RCR 

Ferskvand 2,9 µg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,82 

Havvand 0,3 µg/l (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,04 

Jord 16,2 mg/kg (Koncentration baseret på, Nikkel) 0,54 

 
 

2.3.3  ES 2 - CS 3:  Arbejdereksponering: Anvendelse på industrianlæg (Overførsel af 
stof eller blanding (påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., Overførsel af 
stof eller blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg, Håndtering af 
uorganiske faste stoffer ved omgivelsestemperatur) (PROC8a, PROC8b, PROC26) 
 

Eksponeringsvej og type 
virkninger 

Eksponeringsestimat RCR 

Hud 0,000018 mg/cm² (MEASE, Koncentration baseret på, 
Nikkel, Lang tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) 
på dedikerede anlæg) 

0,04 

indånding 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, systemisk, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) 
på dedikerede anlæg) 

< 0,01 

indånding 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) 
på dedikerede anlæg) 

0,14 

indånding 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, systemisk, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) 
på dedikerede anlæg) 

0,64 

indånding 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) 
på dedikerede anlæg) 

0,64 

 
 

2.3.4  ES 2 - CS 4:  Arbejdereksponering: Anvendelse på industrianlæg (Fremstilling 
eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med kontrolleret 
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg) 
(PROC3, PROC8b) 
 

Eksponeringsvej og type 
virkninger 

Eksponeringsestimat RCR 

Hud 0,000018 mg/cm² (MEASE, Koncentration baseret på, 0,04 
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Nikkel, Lang tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg) 

indånding 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, systemisk, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg) 

< 0,01 

indånding 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg) 

0,14 

indånding 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, systemisk, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg) 

0,64 

indånding 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, Lokal, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg) 

0,64 

 
 

2.3.5  ES 2 - CS 5:  Arbejdereksponering: Anvendelse på industrianlæg (Blanding eller 
iblanding i batchprocesser, Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og 
udtømning) på ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning/udtømning) på dedikerede anlæg, Behandling af artikler veddypning og 
hældning) (PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13) 
 

Eksponeringsvej og type 
virkninger 

Eksponeringsestimat RCR 

Hud 0,00018 mg/cm² (MEASE, Koncentration baseret på, 
Nikkel, Lang tid, Lokal, Blanding eller iblanding i 
batchprocesser, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) 
på dedikerede anlæg) 

0,4 

indånding 0,003 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, systemisk, Blanding eller iblanding i 
batchprocesser, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) 
på dedikerede anlæg) 

< 0,01 

indånding 0,003 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Kort tid, Lokal, Blanding eller iblanding i batchprocesser, 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og 
udtømning) på ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof 
eller blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede 
anlæg) 

< 0,01 

indånding 0,001 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, systemisk, Blanding eller iblanding i 
batchprocesser, Overførsel af stof eller blanding 
(påfyldning og udtømning) på ikkededikerede anlæg., 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning/udtømning) 
på dedikerede anlæg) 

0,02 

indånding 0,001 mg/m³ (MEASE, Koncentration baseret på, Nikkel, 
Lang tid, Lokal, Blanding eller iblanding i batchprocesser, 
Overførsel af stof eller blanding (påfyldning og 
udtømning) på ikkededikerede anlæg., Overførsel af stof 
eller blanding (påfyldning/udtømning) på dedikerede 

0,02 
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anlæg) 

 
 

2.4. ES 2  Vejledning til downstream-brugere til evaluering om 
han/hendes arbejder indenfor rammerne opstillet af 
eksponeringsscenariet 
 

Vedrørende skalering, se 
Metal EUSES: http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/du-scaling-tool 

 
 


