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

Identifikation af stoffet Cadmiumsulfathydrat

Artikelnummer 4482

Registreringsnummer (REACH) Det er ikke nødvendigt at oplyse de identificere-
de anvendelser, da stoffet ikke er registrerings-
pligtigt (< 1 t/a) ifølge REACH

EF-nummer 616-572-5

CAS-nummer 7790-84-3

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarådes

Identificerede anvendelser: laboratoriekemikalie
laboratorie- og analyseformål

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Tyskland

Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0
Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149
e-mail: sicherheit@carlroth.de
Hjemmeside: www.carlroth.de

Kompetent person, der er ansvarlig for
sikkerhedsdatabladet

: Department Health, Safety and Environment

e-mail (kompetent person) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Nødtelefon

Navn Gade/vej Postnummer/by Telefon Hjemmeside

Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23E 2400 KBH NV 82 12 12 12

 PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Klassificering iht. GHS

Punkt Fareklasse Fareklasse og -kate-
gori

Faresæt-
ning

3.1O akut toksicitet (oral) (Acute Tox. 3) H301

3.1I akut toksicitet (ved indånding) (Acute Tox. 2) H330

3.5 kimcellemutagenicitet (Muta. 1B) H340

3.6 carcinogenicitet (Carc. 1B) H350

3.7 reproduktionstoksicitet (Repr. 1B) H360FD
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Klassificering iht. GHS

Punkt Fareklasse Fareklasse og -kate-
gori

Faresæt-
ning

3.9 specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering (STOT RE 1) H372

4.1A farlig for vandmiljøet, akut fare (Aquatic Acute 1) H400

4.1C farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare (Aquatic Chronic 1) H410

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Signalord Fare

Piktogrammer

GHS06, GHS08,
GHS09

  

Faresætninger
H301 Giftig ved indtagelse
H330 Livsfarlig ved indånding
H340 Kan forårsage genetiske defekter (ved eksponering)
H350 Kan fremkalde kræft (ved eksponering)
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn (ved eksponering)
H372 Forårsager organskader (nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Sikkerhedssætninger

Sikkerhedssætninger, forebyggelse
P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Sikkerhedssætninger, reaktion
P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/...
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtræk-

ningen lettes.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Sikkerhedssætninger, opbevaring
P405 Opbevares under lås.

Kun til erhvervsmæssig brug
Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml
Signalord: Fare

Symbol(er)
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H301 Giftig ved indtagelse.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H340 Kan forårsage genetiske defekter (ved eksponering).
H350 Kan fremkalde kræft (ved eksponering).
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn (ved eksponering).
H372 Forårsager organskader (nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering.

P201 Indhent særlige anvisninger før brug.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
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.
P405 Opbevares under lås.

2.3 Andre farer
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

 PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1 Stoffer

Stoffets navn Cadmiumsulfathydrat

EF-nummer 616-572-5

CAS-nummer 7790-84-3

Molekylær formel CdSO₄ * 8/3 H₂O

Molær masse 256,5 g/mol

 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger
Førstehjælperens selvbeskyttelse.

Efter indånding
Skaf lægehjælp med det samme. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt ånde-
dræt.

Efter hudkontakt
Tilsmudset tøj tages af. Skyl/brus huden med vand.

Efter øjenkontakt
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges
læge.

Efter indtagelse
Skyl munden øjeblikkeligt og drik store mængder vand. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende
er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er muligt).

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ved indånding: Lokalirriterende virkninger, Hoste, smerte, kvælningsfornemmelser og åndedrætsbe-
svær, Hovedpine, Lungeødem, Forskellige grader af lungeskader,
Ved indtagelse: Kvalme, Opkast, Kramper, Diarré, Nyreinsufficiens, Varige skader på indre organer,
Hovedpine og svimmelhed kan forekomme, Store doser kan medføre koma og død
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4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
ingen

 PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne
vandspraystråle, skum, slukningspulver, tørt, carbondioxid (CO2)

Uegnede slukningsmidler
vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ikke-brændbar.

Farlige forbrændingsprodukter
Ved brand kan der opstå: svovloxider (SOx)

5.3 Anvisninger for brandmandskab
Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Træf normale foranstaltninger mod
brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. Anvend luftforsynet åndedrætsværn.

 PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel
Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Indånd ikke pul-
ver.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenet vaskevand og bortskaf det.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes
Tildækning af afløb.

Råd om, hvordan der renses op efter spild
Optages mekanisk. Begrænsning af støvudvikling.

Andre oplysninger om spild og udslip
Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse.

6.4 Henvisning til andre punkter
Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal
undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2015/830/EU

Cadmiumsulfathydrat  ≥99 %, p.a., ACS

artikelnummer: 4482

Danmark (da) Side 4 / 16



 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Benyt aftræk (laboratorie). Undgå udvikling af støv. Rens grundigt beskidte flader.

• Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse
Foranstaltninger til fjernelse af støvaflejringer.

Råd om generel hygiejne
Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af
produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares et tørt sted.

Uforenelige stoffer eller blandinger
Overhold anbefalinger om kombineret opbevaring.

Hensyntagen til andre råd
Opbevares under lås.

• Krav til ventilation
Anvend lokal og almen ventilation.

• Særlig indretning af lagerlokaler eller -beholdere
Anbefalet lagertemperatur: 15 – 25 °C.

7.3 Særlige anvendelser
Der foreligger ingen oplysninger.

 PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1 Kontrolparametre

Nationale grænseværdier

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Land Betegnelse CAS-nr. An-
mærk-

ning

Produkti-
dentifika-

tor

TWA
[mg/m³]

KTV
[mg/m³]

Kilde

DK cadmium, uorganiske forbin-
delser

Cd GV 0,005 BEK nr 655

Anmærkning
Cd Beregnet som Cd (cadmium)
KTV Grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmin-

dre andet er angivet
TWA Tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på

otte timers tidsvægtet gennemsnitseksponering

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- og andre tærskelværdier

• værdier for menneskets sundhed

Endpunkt Tærskelværdi Beskyttelsesmål,
eksponeringsvej

Anvendt i Eksponeringstid

DNEL 4 µg/m³ menneske, indånding industriarbejder kroniske systemiske virknin-
ger
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• miljøværdier

Endpunkt Tærskelværdi Delmiljø Eksponeringstid

PNEC 0,19 µg/l ferskvand kortvarigt (enkelt tilfælde)

PNEC 1,14 µg/l havvand kortvarigt (enkelt tilfælde)

PNEC 20 µg/l spildevandsbehandlingsanlæg (STP) kortvarigt (enkelt tilfælde)

PNEC 1,8 mg/kg ferskvandssediment kortvarigt (enkelt tilfælde)

PNEC 0,64 mg/kg havvandssediment kortvarigt (enkelt tilfælde)

PNEC 0,9 mg/kg jord kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksponeringskontrol

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Anvend sikkerhedsbriller med sidebeskyttelse.

Beskyttelse af hud

• beskyttelse af hænder
Brug egnede beskyttelseshandsker. Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374,
er egnede. Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdyg-
tighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse handsker.

•  materialetype
NBR (Nitrilkautsjuk)

• materialetykkelse
>0,11 mm

• gennemtrængningstid af handskematerialet
>480 minutter (permeation: trin 6)

• andre beskyttelsesforanstaltninger
Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefa-
les.

Åndedrætsværn

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved: Støvudvikling. Egnet filter (EN 143). P3 (filtrerer mindst
99,95 % af de luftbårne partikler, farvekode: hvid).

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.
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 PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstand fast (pulver, krystallinsk)

Farve hvid

Lugt lugtfri

Lugttærskel Ingen tilgængelige data

Andre fysiske-kemiske parametre

pH-værdi  3 – 6 (vand: 50 g/l, 20 °C)

Smeltepunkt/frysepunkt 41 °C

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval  Disse oplysninger foreligger ikke.

Flammepunkt ikke anvendelig(t)

Fordampningshastighed ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, luftart) Disse oplysninger foreligger ikke

Eksplosionsgrænser

• nedre eksplosionsgrænse (LEL) disse oplysninger foreligger ikke

• øvre eksplosionsgrænse (UEL) disse oplysninger foreligger ikke

Eksplosionsgrænser for støvskyer disse oplysninger foreligger ikke

Damptryk Disse oplysninger foreligger ikke.

Massefylde 3,1 g/cm³ ved 22 °C

Dampmassefylde Disse oplysninger foreligger ikke.

Relativt massefylde Oplysninger om denne egenskab foreligger ikke.

Opløselighed(er)

Vandopløselighed 1.130 g/l ved 20 °C

Fordelingskoefficient

n-oktanol/vand (log KOW) Disse oplysninger foreligger ikke.

Selvantændelsestemperatur Oplysninger om denne egenskab foreligger ikke.

Dekomponeringstemperatur ingen tilgængelige data

Viskositet ikke relevant  (faststof)

Eksplosive egenskaber skal ikke klassificeres som eksplosivt

Oxiderende egenskaber ingen

9.2 Andre oplysninger
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2015/830/EU

Cadmiumsulfathydrat  ≥99 %, p.a., ACS

artikelnummer: 4482

Danmark (da) Side 7 / 16



 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Dette materiale er ikke reaktivt under normale omgivende betingelser.

10.2 Kemisk stabilitet
Stoffet er stabilt under normale omgivende og forventede temperatur- og trykforhold ved opbeva-
ring og håndtering.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Reagerer voldsomt med: Metaller, Stærkt brandnærende

10.4 Forhold, der skal undgås
Må ikke udsættes for varme.

10.5 Materialer, der skal undgås
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

 PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Eksponerings-
vej

Endpunkt Værdi Art Metode Kilde

oral LD50 67 mg/kg rotte vandfrit ECHA

Hudætsning/hudirritation
Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation
Klassificeres ikke som fremkaldende alvorlig øjenskade eller øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering
Klassificeres ikke som respiratorisk sensibiliserende stof eller hudsensibiliserende stof.

Sammenfatning af vurdering af CMR-egenskaberne
Kimcellemutagenicitet:
Kan forårsage genetiske defekter (ved eksponering)
Carcinogenicitet:
Kan fremkalde kræft (ved eksponering)
Reproduktionstoksicitet: Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn

• Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering
Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

• Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering
Forårsager organskader (nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare
Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.
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Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

• Ved indtagelse
diarré, kvalme, opkast, spasmer i spiserøret, ødemer, varige skader på indre organer, nyreinsuffici-
ens, store doser kan medføre koma og død

• Ved kontakt med øjnene
data foreligger ikke

• Ved indånding
lokalirriterende virkninger, hoste, smerte, kvælningsfornemmelser og åndedrætsbesvær, vertigo, ho-
vedpine, lungeødem

• Ved kontakt med huden
data foreligger ikke

Andre oplysninger
Ingen

 PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1 Toksicitet

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Toksicitet for vandmiljøet (akut)
Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Endpunkt Værdi Art Metode Kilde Ekspone-
ringstid

ErC50 18 µg/l alge vandfrit ECHA 72 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk)
Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Endpunkt Værdi Art Metode Kilde Ekspone-
ringstid

EC50 8,1 µg/l fisk vandfrit ECHA 100 d

NOEC 8 µg/l fisk vandfrit ECHA 10 d

NOEC 10 µg/l vandinvertebrater vandfrit ECHA 7 d

NOEC 63 µg/l alge vandfrit ECHA 5 d

vekstrate (ErCx)
10%

18,3 µg/l alge vandfrit ECHA 3 d

12.2 Nedbrydningsproces
Metoderne til bestemmelse af den biologiske nedbrydningsevne kan ikke anvendes på uorganiske
stoffer.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Data foreligger ikke.

12.4 Mobilitet i jord
Data foreligger ikke.
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12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Data foreligger ikke.

12.6 Andre negative virkninger
Data foreligger ikke.

 PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1 Metoder til affaldsbehandling

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Indholdet/beholderen bortskaf-
fes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet
Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvis-
ning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage
Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet
Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvis-
ning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage
Det er farligt affald; det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

13.2 Relevante bestemmelser om affald
Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.

13.3 Bemærkninger
Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndte-
ringsanlæg. Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser.

 PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1 UN-nummer 2570

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping
name)

CADMIUMFORBINDELSE

Farlige indholdsstoffer Cadmiumsulfathydrat

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse 6.1 (giftige stoffer)

14.4 Emballagegruppe II (farligt stof)

14.5 Miljøfarer farligt for vandmiljøet

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Bestemmelserne for farligt gods (ADR) skal overholdes på området.
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14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

14.8 Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

• Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN)

UN-nummer 2570

Officiel godsbetegnelse CADMIUMFORBINDELSE

Angivelser i transportdokumentet UN2570, CADMIUMFORBINDELSE, (Cadmiumsul-
fathydrat), 6.1, II, (D/E), miljøfarlig

Klasse 6.1

Klassifikationskode T5

Emballagegruppe II

Faremærkat(er) 6.1  + "fisk og træ"

 

Miljøfarer ja (farligt for vandmiljøet)

Særlige bestemmelser (SB) 274, 596, 802(ADN)

Undtagne mængder (UM) E4

Begrænsede mængder (BM) 500 g

Transportkategori (TK) 2

Tunnelrestriktionskode (TRK) D/E

Farenummer 60

• International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden)

UN-nummer 2570

Officiel godsbetegnelse CADMIUM COMPOUND

Angivelser i transportdokument (shipper's
declaration)

UN2570, CADMIUMFORBINDELSE, (Cadmiumsul-
fathydrat), 6.1, II, MARINE POLLUTANT

Klasse 6.1

Marine pollutant ja (P) (farligt for vandmiljøet)

Emballagegruppe II

Faremærkat(er) 6.1 + "fisk og træ"

 

Særlige bestemmelser (SB) 274

Undtagne mængder (UM) E4

Begrænsede mængder (BM) 500 g

EmS F-A, S-A
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Stuvningskategori A

• Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR)

UN-nummer 2570

Officiel godsbetegnelse Cadmiumforbindelse

Angivelser i transportdokument (shipper's
declaration)

UN2570, Cadmiumforbindelse, (Cadmiumsulfat-
hydrat), 6.1, II

Klasse 6.1

Miljøfarer ja (farligt for vandmiljøet)

Emballagegruppe II

Faremærkat(er) 6.1

Særlige bestemmelser (SB) A3, A5

Undtagne mængder (UM) E4

Begrænsede mængder (BM) 1 kg

 PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,

sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

• Forordning 649/2012/EU om eksport og import af farlige kemikalier
Ikke registreret.

• Forordning 1005/2009/EF om stoffer, der nedbryder ozonlaget
Ikke registreret.

• Forordning 850/2004/EF om persistente organiske miljøgifte
Ikke registreret.

• Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Stoffets navn CAS-nr. Vægt% Registreringstype Begræns-
ninger

Nr.

Cadmiumsulfathydrat 100 1907/2006/EC  bilag XVII R23 23

Figurtekst
R23 For så vidt angår dette punkt, henviser de koder og kapitler, der er angivet i firkantede parenteser, til koder og ka-

pitler i told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif som fastlagt ved Rådets forordning (EØF) nr. 2658/
87 (1).
1.  Må ikke anvendes i blandinger og artikler fremstillet af følgende syntetiske organiske polymerer (i det følgende
benævnt plastmateriale):
- polymerer eller copolymerer af vinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21]
- polyurethaner (PUR) [3909 50]
- polyethylen med lav densitet (LDPE) bortset fra polyethylen med lav densitet anvendt til fremstilling af farvet ma-
sterbatch [3901 10]
- celluloseacetat (CA) [3912 11]
- celluloseacetobutyrat (CAB) [3912 11]
- epoxyharpikser [3907 30]
- melaminformaldehyd-harpikser (MF) [3909 20]
- carbamidplast (UF) [3909 10]
- umættede polyestre (UP) [3907 91]
- polyethylenterephthalat (PET) [3907 60]
- polybutylenterephthalat (PBT)
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Figurtekst
- almindelig/transparent polystyren [3903 11]
- acrylonitrilmethylmethacrylat (AMMA)
- tværbunden polyethylen (VPE)
- slagfast polystyren
- polypropylen (PP) [3902 10]
Blandinger og artikler fremstillet af plastmateriale som anført ovenfor må ikke markedsføres, hvis indholdet af
cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,01 vægtprocent eller derover af plastmaterialet.
Andet afsnit finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. december 2011.
Første og andet afsnit finder anvendelse, uden at Rådets direktiv 94/62/EF (13) og retsakter udstedt i medfør heraf
derved tilsidesættes.
Senest den 19. november 2012 anmoder Kommissionen i overensstemmelse med artikel 69 Det Europæiske Kemi-
kalieagentur om at udarbejde et dossier, der er i overensstemmelse med kravene i bilag XV med henblik på at vur-
dere, om brugen af cadmium og cadmiumforbindelser i plastmateriale, dog ikke plastmateriale, der er angivet i
første afsnit, bør begrænses.
2.  Må ikke anvendes i malinger og lakker [3208] [3209].
For malinger/lakker med et zinkindhold på over 10 vægtprocent af malingen/lakken må indholdet af cadmium (ud-
trykt som frit Cd) ikke være på 0,1 vægtprocent eller derover.
Malede/lakerede artikler må ikke markedsføres, hvis indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,1 vægtpro-
cent eller derover af malingen/lakken på den malede/lakerede artikel.
3.  Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på artikler farvet med blandinger, der indeholder cadmium af sikkerheds-
mæssige grunde.
4.  Stk. 1, andet afsnit, finder ikke anvendelse på:
- blandinger fremstillet af PVC-affald, i det følgende benævnt »genanvendt PVC«
- blandinger og artikler, der indeholder genanvendt PVC, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) ikke
overstiger 0,1 vægtprocent af plastmaterialet i følgende anvendelser af hård PVC:
-
a)  profiler og stive plader til anvendelse i byggeri
b)  døre, vinduer, skodder, vægge, persienner, hegn og tagrender
c)  verandaer og terrasser
d)  kabelrør
e)  rør, der ikke anvendes til drikkevand, hvis den genanvendte PVC, anvendes i det midterste lag af et flerlagsrør
og er helt dækket af et lag af nyproduceret PVC, jf. stk. 1.
Leverandørerne skal forud for første markedsføring af blandinger og artikler, der indeholder genanvendt PVC, sik-
re, at de er tydeligt, læseligt og uudsletteligt mærket med: »Indeholder genanvendt PVC« eller med følgende pik-
togram:
image
I overensstemmelse med artikel 69 i denne forordning tages undtagelsen i stk. 4 op til revision, navnlig med hen-
blik på at nedsætte grænseværdien for cadmium og for at revurdere undtagelsen for anvendelserne i litra a) til e),
senest den 31. december 2017.
5.  I dette punkt forstås ved overfladebehandling med cadmium (cadmiering) enhver påføring eller dækning af en
metaloverflade med metallisk cadmium.
Må ikke anvendes til cadmiering af metalartikler eller bestanddele af sådanne artikler, som anvendes i neden-
nævnte sektorer eller til nedennævnte formål:
a)  udstyr og maskiner til:
- levnedsmiddelproduktion [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]
- landbrug [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]
- køling og frysning [8418]
- trykning og bogbinderi [8440] [8442] [8443]
b)  udstyr og maskiner til produktion af:
- husholdningsredskaber [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]
- møbler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]
- sanitære installationer [7324]
- centralvarme- og luftkonditioneringsanlæg [7322] [8403] [8404] [8415]
Under alle omstændigheder må cadmierede færdigvarer eller bestanddele heraf, som anvendes i de sektorer el-
ler til de formål, der er anført i litra a) og b) ovenfor, samt artikler fremstillet i de i litra b) ovenfor omhandlede sek-
torer, uanset deres anvendelse eller endelige formål, ikke markedsføres.
6.  De i stk. 5 omhandlede bestemmelser finder ligeledes anvendelse på cadmierede artikler eller bestanddele her-
af, som anvendes i de sektorer eller til de formål, der er nævnt i litra a) og b) nedenfor, samt på artikler fremstillet i
de i litra b) nedenfor omhandlede sektorer:
a)  udstyr og maskiner til produktion af:
- papir og karton [8419 32] [8439] [8441] tekstil og beklædning [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]
b)  udstyr og maskiner til produktion af:
- redskaber til industriel håndtering [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]
- landevejs- og landbrugskøretøjer [kapitel 87]
- rullende jernbanemateriel [kapitel 86]
- skibe [kapitel 89].
7.  Begrænsningerne i stk. 5 og 6 finder dog ikke anvendelse på:
- artikler og bestanddele af artikler, som anvendes i luftfarts- og rumfartssektoren, til minedrift, i offshoreindustri-
en og den nukleare sektor, hvor der kræves en høj grad af sikkerhed, samt i sikkerhedsudstyr i landevejs- og land-
brugskøretøjer, i rullende jernbanemateriel og i skibe
- elektriske kontakter, uanset anvendelsesområde, når dette er nødvendigt for at sikre pålideligheden af det appa-
ratur, hvori de installeres.
8.  Må ikke anvendes i loddemidler i koncentrationer på 0,01 vægtprocent eller derover.
Loddemidler må ikke markedsføres, hvis deres indhold af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,01 vægtprocent
eller derover.
Ved anvendelsen af dette stykke forstås ved lodning en sammenføjningsmetode, hvor der anvendes legeringer,
og som foregår ved temperaturer over 450 °C.
9.  Stk. 8 finder dog ikke anvendelse på loddemidler, der bruges i forsvars- og luftfartsanvendelser, eller på lodde-
midler, der anvendes af sikkerhedsmæssige årsager.
10.  Må ikke anvendes eller markedsføres i koncentrationer på 0,01 vægtprocent eller derover af metallet i
i)  metalperler og andre metaldele til smykkefremstilling
ii)  metaldele af smykker og bijouteri og hårpynt, herunder
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Figurtekst
- armbånd, halskæder og ringe
- piercingsmykker
- armbåndsure
- brocher og manchetknapper.
11.  Stk. 10 finder ikke anvendelse på artikler, der markedsføres inden den 10. december 2011, eller smykker, der
er mere end 50 år gamle den 10. december 2011.

• Begrænsninger i henhold til REACH, afsnit VIII
Ingen.

• Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV)/SVHC - kandidatliste
ikke registreret

• Seveso-direktiv

2012/18/EU (Seveso III)

Nr. Farligt stof/farekategorier Tærskelmængde (tons) for anvendelse
af kolonne 2-krav og kolonne 3-krav

Anv.

H2 akut toksisk (kat. 2 + kat. 3, indånd.) 50 200 41)

Anmærkning
41) - Kategori 2, alle eksponeringveje

- kategori 3, eksponering og indånding

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr (RoHS) - bilag II
ikke registreret

Forordning 166/2006/EF om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af
forurenende stoffer (PRTR)
ikke registreret

Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske
foranstaltninger (WFD)
ikke registreret

Forordning 98/2013/EU om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
ikke registreret

Forordning 111/2005/EF om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer
mellem Fællesskabet og tredjelande
ikke registreret

Nationale fortegnelser
Stoffet er registreret i de følgende nationale fortegnelser:

Land Nationale fortegnelser Status

AU AICS stoffet er registreret

CN IECSC stoffet er registreret

EU REACH Reg. stoffet er registreret

KR KECI stoffet er registreret

NZ NZIoC stoffet er registreret

PH PICCS stoffet er registreret

TW TCSI stoffet er registreret
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Figurtekst
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH registrerede stoffer
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gennemført for dette stof.

 PUNKT 16: Andre oplysninger
Forkortelser og akronymer

Fork. Forklaring af anvendte forkortelser

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den europæi-
ske overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)

BEK nr 655 Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

CAS Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)

CLP forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstok-
sisk)

DGR Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (afledt minimumseffektniveau)

DNEL Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)

EmS Tidsplan i Nødstilfælde

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til
Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN

GV grænseværdier for stoffer og materialer

IATA International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)

IATA/DGR Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)

ICAO International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)

KTV korttidsværdi

MARPOL konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe (fork. for "marine pollutant")

PBT Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendel-
se af samt begrænsninger for kemikalier)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om
international transport af farligt gods ad jernbane)

SVHC Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)

TWA tidsvægtet gennemsnit

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)
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Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2015/830/EU
- Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP, EU GHS)
- Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
- International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden)

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i kapitel 2
og 3)

Kode Tekst

H301 giftig ved indtagelse

H330 livsfarlig ved indånding

H340 kan forårsage genetiske defekter (ved eksponering)

H350 kan fremkalde kræft (ved eksponering)

H360FD kan skade forplantningsevnen. Kan skade det udfødte barn (ved eksponering)

H372 forårsager organskader (nyre) ved længerevarende eller gentagen eksponering

H400 meget giftig for vandlevende organismer

H410 meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

Ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for
trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sik-
kerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse.
Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller
forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden vide-
re overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.
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