
 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning

Namnet på ämnet Kadmiumsulfathydrat

Produktnummer 4482

Registeringsnummer (REACH) Det är inte nödvändigt att ange den identifierade
användningen, eftersom ämnet inte är
registreringspliktigt enligt REACH-förordningen
(< 1 t/a)

EG-nummer 616-572-5

CAS nummer 7790-84-3

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det
avråds från

Identifierade användningar: laboratoriekemikalie
laboratorie- och analysverksamhet

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Tyskland

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

Kompetent person som ansvarar för
säkerhetsdatabladet

: Department Health, Safety and Environment

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

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Namn Gata Postnummer/ort Telefon Webbsida

Giftinformationscentr
alen

Giftinformationscentr
alen 171

76 Stockholm 010-456 6700

 AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Klassificering enl. GHS

Avsnitt Faroklass Faroklass och
farokategori

Faroangi
velse

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

3.1I akut toxicitet (inhalation) (Acute Tox. 2) H330

3.5 mutagenitet i könsceller (Muta. 1B) H340

3.6 carcinogenicitet (Carc. 1B) H350
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Klassificering enl. GHS

Avsnitt Faroklass Faroklass och
farokategori

Faroangi
velse

3.7 reproduktionstoxicitet (Repr. 1B) H360FD

3.9 specifik organtoxicitet (upprepad exponering) (STOT RE 1) H372

4.1A farligt för vattenmiljön (akut toxicitet) (Aquatic Acute 1) H400

4.1C farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet) (Aquatic Chronic 1) H410

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Signalord Fara

Piktogram

GHS06, GHS08,
GHS09

  

Faroangivelser
H301 Giftigt vid förtäring
H330 Dödligt vid inandning
H340 Kan orsaka genetiska defekter (vid exponering)
H350 Kan orsaka cancer (vid exponering)
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet (vid exponering)
H372 Orsakar organskador (njure) genom lång eller upprepad exponering
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Skyddsangivelser

Skyddsangivelse - Förebyggande
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Skyddsangivelse - Åtgärder
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen

underlättas.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Skyddsangivelse - Förvaring
P405 Förvaras inlåst.

Endast för yrkesmässigt bruk
Märkning av förpackningar vars innehåll inte överstiger 125 ml
Signalord: Fara

Farosymbol(er)
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H301 Giftigt vid förtäring.
H330 Dödligt vid inandning.
H340 Kan orsaka genetiska defekter (vid exponering).
H350 Kan orsaka cancer (vid exponering).
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet (vid exponering).
H372 Orsakar organskador (njure) genom lång eller upprepad exponering.

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P405 Förvaras inlåst.

2.3 Andra faror
Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

 AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1 Ämnen

Namn på ämnet Kadmiumsulfathydrat

EG-nummer 616-572-5

CAS nummer 7790-84-3

Molekylformel CdSO₄ * 8/3 H₂O

Molmassa 256,5 g/mol

 AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anmärkningar
Självskydd av försthjälparen.

Vid inandning
Kontakta genast läkare. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning
ges.

Vid hudkontakt
Ta av nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

Vid ögonkontakt
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare.

Vid förtäring
Skölj genast munnen och drick mycket vatten. Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart
(visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Vid inanding: Irriterande effekter, Hosta, smärta, kvävningsanfall och andningsvårigheter, Huvudvärk,
Lungödem, Olika grader av lungskador,
Efter förtäring: Illamående, Kräkningar, Spasmer, Diarré, Försämrad njurfunktion, Irreversibla skador
på inre organ, Kan ge huvudvärk och yrsel, Höga doser kan leda till koma och dödsfall
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
finns ingen

 AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning
5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel
Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen
vattenspray, skum, torr släckpulver, koldioxid (CO2)

Olämpliga släckmedel
vattenjetstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Icke brännbar.

Farliga förbränningsprodukter
Vid brand kan frigöras: svaveloxider (SOx)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på
behörigt avstånd. Använd luftrenande andningsapparat.

 AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Inandas
inte damm.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Förorenat tvättvatten ska samlas upp
och omhändertas på ett säkert sätt.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Råd om hur man innesluter spill
Övertäckning av avlopp.

Anvisningar om sanering efter spill
Tas upp mekaniskt. Begränsning av damm.

Ytterligare information avseende spill och utsläpp
Lämnas till återvinning i lämpliga behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga
material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.
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 AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Använd ångledningshuv (laboratorium). Undvik dammbildning. Förorenade ytor rengörs noggrant.

• Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm
Borttagning av dammavlagringar.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen
Ät inte eller drick inte under hanteringen. Noggrann hudrengöring omedelbart efter hantering av
produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras torrt.

Oförenliga ämnen eller blandningar
Beakta informationer om samförvaring.

Beaktande av andra råd
Förvaras inlåst.

• Ventilationskrav
Använd lokal och allmän ventilation.

• Särskild utformning av lagerlokaler eller lagringskärl
Rekommenderad förvaringstemperatur: 15 – 25 °C.

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)
Ingen information tillgänglig.

 AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar

Nationella gränsvärden

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden)

Land Namn på agens CAS-nr Anmärk
ning

Identifika
tor

NGV
[mg/m³]

KTV
[mg/m³]

Källa

SE kadmium, oorganiska
föreningar

Cd, r HGV 0,002 AFS

Anmärkning
Cd Beräknat som Cd (Cadmium)
KTV Gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en

period på 15 minuter (om ej annat anges)
NGV Tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en

referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt (om ej annat anges)
r Inhalerbar fraktion

Relevanta DNEL-/DMEL-/PNEC- och andra gränsvärden

• värden för människors hälsa

Endpoint Gränsvärde Skyddsmål,
exponeringsväg

Användning inom Exponeringstid

DNEL 4 µg/m³ människa, genom
inandning

arbetare (industri) kronisk - systemiska effekter
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• relevanta värden för miljön

Endpoint Gränsvärde Del av miljön Exponeringstid

PNEC 0,19 µg/l färskvatten kortvarig (engångsförteelse)

PNEC 1,14 µg/l marint vatten kortvarig (engångsförteelse)

PNEC 20 µg/l avloppsreningsverk (STP) kortvarig (engångsförteelse)

PNEC 1,8 mg/kg sediment i sötvatten kortvarig (engångsförteelse)

PNEC 0,64 mg/kg sediment i havsvatten kortvarig (engångsförteelse)

PNEC 0,9 mg/kg jord kortvarig (engångsförteelse)

8.2 Begränsning av exponeringen

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Ögonskydd/ansiktsskydd

Korgglasögon med sidoskydd.

Hudskydd

• handskydd
Använd lämpliga skyddshandskar. Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374. Vid särskilda
användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med
tillverkaren av ovannämda skyddshandskarna.

•  typ av material
NBR (Nitrilgummi)

• materialets tjocklek
>0,11 mm

• genombrottstid för handskmaterialet
>480 minuter (permeation: nivå 6)

• ytterligare skyddsåtgärder
Ta perioder av återhämting för huden. Hudskydd (skyddskräm/salva) rekommenderas.

Andningsskydd

Andningsskydd krävs vid: Dammbildning. Partikelfilterapparat (EN 143). P3 (filtrerar 99,95 % av
luftpartiklarna, färgkod: Vit).

Begränsning av miljöexponeringen
Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.
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 AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd fast (pulver, kristallinskt)

Färg vit

Lukt luktfri

Lukttröskel Det finns inte några uppgifter

Andra fysikaliska och kemiska parametrar

pH-värde  3 – 6 (vatten: 50 g/l, 20 °C)

Smältpunkt/fryspunkt 41 °C

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall  Information saknas.

Flampunkt inte tillämplig

Avdunstningshastighet det finns inte några uppgifter

Brandfarlighet (fast form, gas) Information saknas

Explosionsgräns

• undre explosionsgräns (UEG) information saknas

• övre explosionsgräns (ÖEG) information saknas

Explosionsgränser av damm/luft-blandningar information saknas

Ångtryck Information saknas.

Densitet 3,1 g/cm³ vid 22 °C

Ångdensitet Information saknas.

Relativ densitet Information saknas om en denna egenskap.

Löslighet(er)

Vattenlöslighet 1.130 g/l vid 20 °C

Fördelningskoefficient

n-oktanol/vatten (log KOW) Information saknas.

Självantändningstemperatur Information saknas om en denna egenskap.

Sönderfallstemperatur det finns inte några uppgifter

Viskositet ej relevant  (fast ämne)

Explosiva egenskaper ska inte klassificeras som explosiv(t)

Oxiderande egenskaper finns ingen

9.2 Annan information
Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.
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 AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Materialet är inte reaktivt under normala mgivningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Materialet är stabilt under normala och förväntade omgivande temperatur- och tryckförhållanden vid
lagring och hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Våldsam reaktion med: Metaller, Starkt oxiderande

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Får inte utsättas för värme.

10.5 Oförenliga material
Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5.

 AVSNITT 11: Toxikologiska informationer
11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Exponeringsvä
g

Endpoint Värde Art Metod Källa

oral LD50 67 mg/kg råtta vattenfritt ECHA

Frätande/irriterande effekt på huden
Ska ej klassificeras som frätande/irriterande på huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Ska ej anses kunna orsaka allvarlig ögonskada eller ögonirritation.

Luftvägs- eller hudsensibilisering
Ska ej klassificeras som luftvägs- eller hudsensibiliserande.

Sammanfattning från utvärdering av CMR-egenskaper
Mutagenitet i könsceller:
Kan orsaka genetiska defekter (vid exponering)
Carcinogenicitet:
Kan orsaka cancer (vid exponering)
Reproduktionstoxicitet: Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet

• Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering
Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

• Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering
Orsakar organskador (njure) genom lång eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration
Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.
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Symptom som hör ihop med produktens fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper

• Vid förtäring
diarré, illamående, kräkningar, kramper i sväljmusklerna, ödem, irreversibla skador på inre organ,
försämrad njurfunktion, höga doser kan leda till koma och dödsfall

• Vid kontakt med ögonen
data saknas

• Vid inandning
irriterande effekter, hosta, smärta, kvävningsanfall och andningsvårigheter, yrsel, huvudvärk,
lungödem

• Vid hudkontakt
data saknas

Annan information
Finns ingen

 AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Toxicitet för vattenmiljö (akut)
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Endpoint Värde Art Metod Källa Exponeri
ngstid

ErC50 18 µg/l alg vattenfritt ECHA 72 h

Toxicitet för vattenmiljö (kronisk)
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Endpoint Värde Art Metod Källa Exponeri
ngstid

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

NOEC 8 µg/l fisk vattenfritt ECHA 10 d

NOEC 10 µg/l vatteninvertebrater vattenfritt ECHA 7 d

NOEC 63 µg/l alg vattenfritt ECHA 5 d

tillväxttakt (ErCx)
10%

18,3 µg/l alg vattenfritt ECHA 3 d

12.2 Process av nedbrytning
Metoder för bestämning av nedbrytbarheten kan inte användas för oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Data saknas.

12.4 Rörlighet i jord
Data saknas.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU

Kadmiumsulfathydrat  ≥99 %, p.a., ACS

produktnummer: 4482

Sverige (sv) Sida 9 / 16



Data saknas.

12.6 Andra skadliga effekter
Data saknas.

 AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Innehållet/behållaren lämnas i
enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

Relevant information om avledning av avloppsvatten
Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar
Det är farligt avfall; endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas.

Relevant information om avledning av avloppsvatten
Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar
Det är farligt avfall; endast förpackningar som har godkänts (t.ex. enligt ADR) får användas.

13.2 Relevanta bestämmelser om avfall
Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall genomföras bransch- och processpecifikt
enligt EEG.

13.3 Anmärkningar
Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de
lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering. Beakta de relevanta nationella eller
regionala bestämmelserna.

 AVSNITT 14: Transportinformation
14.1 UN-nummer 2570

14.2 Officiell UN-transportbenämning KADMIUMFÖRENING

Farliga beståndsdelar Kadmiumsulfathydrat

14.3 Faroklass för transport

Klass 6.1 (giftiga ämnen)

14.4 Förpackningsgrupp II (farligt ämne)

14.5 Miljöfaror farligt för vattenmiljön

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Bestämmelserna för farligt gods (ADR ska följas även inom företagets område.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden
Lasten är inte avsedd som bulktransport.
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14.8 Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag

• Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN)

UN-nummer 2570

Officiell transportbenämning KADMIUMFÖRENING

Uppgifter i godsdeklarationen UN2570, KADMIUMFÖRENING,
(Kadmiumsulfathydrat), 6.1, II, (D/E), miljöfarlig

Klass 6.1

Klassificeringskod T5

Förpackningsgrupp II

Varningsetikett(er) 6.1  + "fisk och träd"

 

Miljöfaror ja (farligt för vattenmiljön)

Reducerade mängder(EQ) 274, 596, 802(ADN)

Begränsade mängder (LQ) E4

Transportkategori (TK) 500 g

Restriktionskod för tunnlar (TRK) 2

Restriktionskod för tunnlar D/E

Farlighetsnummer 60

• Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG)

UN-nummer 2570

Officiell transportbenämning CADMIUM COMPOUND

Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s
declaration)

UN2570, KADMIUMFÖRENING,
(Kadmiumsulfathydrat), 6.1, II,
VATTENFÖRORENANDE

Klass 6.1

Vattenförorenande ja (P) (farligt för vattenmiljön)

Förpackningsgrupp II

Varningsetikett(er) 6.1 + "fisk och träd"

 

Reducerade mängder(EQ) 274

Begränsade mängder (LQ) E4

Transportkategori (TK) 500 g

EmS F-A, S-A

Stuvningskategori A
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• Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR)

UN-nummer 2570

Officiell transportbenämning Kadmiumförening

Uppgifter enligt godsdeklarationen (shipper`s
declaration)

UN2570, Kadmiumförening,
(Kadmiumsulfathydrat), 6.1, II

Klass 6.1

Miljöfaror ja (farligt för vattenmiljön)

Förpackningsgrupp II

Varningsetikett(er) 6.1

Reducerade mängder(EQ) A3, A5

Begränsade mängder (LQ) E4

Transportkategori (TK) 1 kg

 AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Gällande EU-bestämmelser

• Förordning 649/2012/EU om export och import av farliga kemikalier
Ej listad.

• Förordning 1005/2009/EG om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Ej listad.

• Förordning 850/2004/EG om långlivade organiska föroreningar
Ej listad.

• Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII

Namn på ämnet CAS-nr Vikt % Typ av registrering Villkor Nr

Kadmiumsulfathydrat 100 1907/2006/EC  bilaga
XVII

R23 23

Förklaring
R23 I denna post är nummer och kapitel inom hakparentes de nummer och kapitel som används i tulltaxe- och

statistikklassifikation enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (1).
1.  Får inte användas i blandningar och varor som framställts av följande syntetiska organiska polymerer (nedan
kallade plastmaterial):
- Polymerer eller sampolymerer av vinylklorid (PVC) [3904 10] [3904 21]
- Polyuretan (PUR) [3909 50]
- Polyeten med låg densitet (LDPE), utom polyeten med låg densitet som används för framställning av färgade
förrådsblandningar [3901 10]
- Cellulosaacetat (CA) [3912 11]
- Cellulosaacetatbutyrat (CAB) [3912 11]
- Epoxihartser [3907 30]
- Melaminformaldehydhartser (MF) [3909 20]
- Ureaformaldehydhartser (UF) [3909 10]
- Omättade polyestrar (UP) [3907 91]
- Polyetentereftalat (PET) [3907 60]
- Polybutentereftalat (PBT)
- Genomskinlig polystyren/polystyren för allmän användning [3903 11]
- Akrylnitrilmetylmetakrylat (AMMA)
- Tvärbunden polyeten (VPE)
- Slagtålig polystyren

Säkerhetsdatablad
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Kadmiumsulfathydrat  ≥99 %, p.a., ACS

produktnummer: 4482

Sverige (sv) Sida 12 / 16



Förklaring
- Polypropen (PP) [3902 10]
Blandningar och varor som framställts av de plastmaterial som anges ovan får inte släppas ut på marknaden om
koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) i plastmaterialet är lika med eller högre än 0,01 viktprocent.
Andra stycket gäller dock inte varor som släppts ut på markanden före den 10 december 2011.
Första och andra styckena påverkar inte tillämpningen av rådets direktiv 94/62/EG (13) och rättsakter som antagits
på grundval av detta.
Senast den 19 november 2012 ska kommissionen i enlighet med artikel 69 uppmana Europeiska
kemikaliemyndigheten att sammanställa en dokumentation som uppfyller kraven i bilaga XV för bedömning om
användning av kadmium och kadmiumföreningar i andra typer av plastmaterial än de som nämns i första stycket
bör begränsas.
2.  Får inte användas i färger [3208] [3209].
För färger med en zinkhalt på mer än 10 viktprocent av färgen ska koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-
metall) vara mindre än 0,1 viktprocent.
Målade varor får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) är lika
med eller högre än 0,1 viktprocent av färgen på varorna.
3.  Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för varor som färgats med blandningar som av säkerhetsskäl innehåller
kadmium.
4.  Punkt 1 andra stycket gäller dock inte för
- blandningar framställda av PVC-avfall, nedan kallade återvunnen PVC,
- blandningar och varor innehållande återvunnen PVC om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) i
plastmaterialet inte är högre än 0,1 viktprocent vid följande användningar av styv PVC:
-
a)  Profiler och styva plattor för byggändamål.
b)  Dörrar, fönster, jalusier, väggar, rullgardiner, stängsel och takrännor.
c)  Altaner och terrasser.
d)  Kabelrör.
e)  Rör för vatten som inte är av dricksvattenkvalitet om den återvunna PVC:n används i mellanskiktet i ett
flerskiktsrör och är helt täckt av ett lager nyproducerad PVC som överensstämmer med punkt 1.
Innan blandningar och varor som innehåller återvunnen PVC släpps ut på marknaden för första gången ska
leverantörerna se till att dessa synligt, läsligt och outplånligt är märkta med följande text: ”Innehåller återvunnen
PVC”, eller med följande piktogram:
image
I enlighet med artikel 69 i denna förordning kommer undantaget i punkt 4 att ses över i syfte att sänka
gränsvärdet för kadmium och ompröva undantaget för de användningar som anges i leden a–e senast den 31
december 2017.
5.  I denna post avses med kadmiering avsättning av eller bestrykning med metalliskt kadmium på en metallyta.
Får inte användas för att kadmiera metallvaror eller delar till varor som används inom följande sektorer eller för
följande ändamål:
a)  Utrustning och maskiner för
- livsmedelsproduktion [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]
- jordbruk [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]
- kylning och frysning [8418]
- tryckning och bokbindning [8440] [8442] [8443]
b)  Utrustning och maskiner för tillverkning av
- hushållsartiklar [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]
- möbler [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]
- sanitetsartiklar [7324]
- centralvärme- och luftkonditioneringsanläggningar [7322] [8403] [8404] [8415]
Kadmierade varor eller delar till sådana varor som används inom de sektorer eller för de ändamål som anges i
leden a och b samt varor som har tillverkats inom de sektorer som anges i led b får inte i något fall eller för något
ändamål släppas ut på marknaden.
6.  Bestämmelserna i punkt 5 gäller också för kadmierade varor eller delar till sådana varor som används inom de
sektorer eller för de ändamål som anges i leden a och b nedan samt för varor som har tillverkats inom de sektorer
som anges i led b nedan.
a)  Utrustning och maskiner för tillverkning av
- papper och kartong [8419 32] [8439] [8441] textilier och kläder [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]
b)  Utrustning och maskiner för tillverkning av
- utrustning och maskiner för användning inom industrin [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]
- fordon för vägtrafik och jordbruk [kapitel 87]
- järnvägsmateriel [kapitel 86]
- fartyg [kapitel 89]
7.  Begränsningarna i punkterna 5 och 6 gäller dock inte för
- varor och delar till varor som används i flyg-, rymd-, gruv-, offshore- eller kärnkraftsindustrin och på vilka höga
säkerhetskrav ställs, och inte heller för säkerhetsanordningar i fordon för vägtrafik och jordbruk, järnvägsmateriel
eller fartyg,
- elektriska kontakter, oavsett användningsområde, om det behövs för att garantera säkerheten hos den apparat i
vilken de är installerade.
8.  Får inte användas i hårdlod i en koncentration på 0,01 viktprocent eller högre.
Hårdlod får inte släppas ut på marknaden om koncentrationen av kadmium (uttryckt som Cd-metall) är lika med
eller högre än 0,01 viktprocent.
I denna punkt avses med lödning en hopfogning med användning av legeringar som utförs vid en temperatur på
mer än 450 °C.
9.  Punkt 8 gäller dock inte för hårdlod som används inom försvar samt rymd- och luftfart och för hårdlod som
används av säkerhetsskäl.
10.  Får inte släppas ut på marknaden eller användas om koncentrationen är lika med eller högre än 0,01
viktprocent av metallen i
i)  metallpärlor och andra metalldelar för smyckestillverkning,
ii)  metalldelar av smycken, bijouterier och hårtillbehör, t.ex.
- armband, halsband och ringar,
- piercingsmycken,
- armbandsur,
- broscher och manschettknappar.

Säkerhetsdatablad
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Förklaring
11.  Punkt 10 gäller dock inte för varor som släppts ut på marknaden före den 10 december 2011 och smycken
som var äldre än 50 år den 10 december 2011.

• Begränsningar enligt REACH, avdelning VIII
Finns ingen.

• Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV)/SVHC - kandidatlista
ej listad

• Seveso-directive

2012/18/EU (Seveso III)

Nr Farligt ämne/farokategorier Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av
krav för lägre och högre nivå

Anmä
rknin
gar

H2 akut toxicitet (kat. 2 + kat. 3, inhal.) 50 200 41)

Anmärkning
41) - Kategori 2, alla exponeringsvägar

- kategori 3, exponeringsväg via inhalation

Directiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning (RoHS) - bilaga II
ej listad

Förordning 166/2006/EG om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och
överföringar av föroreningar (PRTR)
ej listad

Directiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens
område (WFD)
ej listad

Förordning 98/2013/EU om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
ej listad

Förordning 111/2005/EG om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och tredjeländer
ej listad

Nationella förteckningar
Ämnet är förtecknat i följande nationella register:

Land Nationella förteckningar Status

AU AICS ämnet är förtecknat

CN IECSC ämnet är förtecknat

EU REACH Reg. ämnet är förtecknat

KR KECI ämnet är förtecknat

NZ NZIoC ämnet är förtecknat

PH PICCS ämnet är förtecknat

TW TCSI ämnet är förtecknat

Förklaring
AICS Australian Inventory of Chemical Substances

Säkerhetsdatablad
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Förklaring
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. Registrerade ämnen enl. REACH
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har utförts.

 AVSNITT 16: Annan information
Förkortningar

Förkortning Beskrivning av använda förkortningar

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)

AFS Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

CAS Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)

CLP förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (cancerframkallande, könscellsmutagent eller
reproduktionstoxiskt)

DGR Dangerous Goods Regulations (förordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR

DMEL Derived Minimum Effect Level (härledd minimal effektnivå)

DNEL Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)

EmS Emergency Schedule (nödfallsplan)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för
klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN

HGV hygieniska gränsvärde

IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)

KTV korttidsvärde

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (förk. av Marine Pollutant)

NGV nivågränsvärde

PBT långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser
om internationell järnvägstransport av farligt gods))

SVHC Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU

Kadmiumsulfathydrat  ≥99 %, p.a., ACS

produktnummer: 4482

Sverige (sv) Sida 15 / 16



Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor
- Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU
- Förordning (EG) Nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av

farligt gods)
- Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG)

Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och 3)

Kod Text

H301 giftigt vid förtäring

H330 dödligt vid inandning

H340 kan orsaka genetiska defekter (vid exponering)

H350 kan orsaka cancer (vid exponering)

H360FD kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet (vid exponering)

H372 orsakar organskador (njure) genom lång eller upprepad exponering

H400 mycket giftigt för vattenlevande organismer

H410 mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Friskrivningsklausul
Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och
baserar sig på våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den
produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande.
Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas
tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad
inte utan vidare överföras till det nya materialet.
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