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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktens form : Blandning
Produktnamn : Concentrated conductivity standard, 12.88 mS/cm KCl 1M solution 
Produktkod : P01700116

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

1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Användning av ämnet eller beredningen : Laboratoriekemikalier

1.2.2. Användningar som det avråds från
Ingen ytterligare information tillgänglig
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Manumesure
8 avenue du docteur Schweitzer
69330 Meyzieu - FRANCE
T 04 37 45 05 68
qualite@manumesure.fr

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Ämnen: FDS UE 2015: I enlighet med Förordning (EU) 
2015/830 (Bilaga II till REACH)
Inte klassificerat

 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och goda säkerhetsrutiner råder.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa 
Etikettering ej tillämpligt

2.3. Andra faror
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1. Ämnen
Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP]

Water (CAS nr) 7732-18-5
(EC nr) 231-791-2

> 85 Inte klassificerat

 Potassium chloride (CAS nr) 7447-40-7
(EC nr) 231-211-8

5 – 15 Inte klassificerat

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
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Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Första hjälpen efter förtäring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare information tillgänglig

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel : Vattenridå. Torrt pulver. Skum. CO2.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt 

kroppsskydd.

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

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8:  

"Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetoder : Absorbera utspilld vätska i absorptionsmedel.
Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Bär personlig skyddsutrustning.
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all 

hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagringsvillkor : Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.

7.3. Specifik slutanvändning
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.
 
Handskydd:

Skyddshandskar

Skyddsglasögon:

Tätslutande skyddsglasögon
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Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas
 
Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas
 

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd : Vätska

 

Utseende : Ljus.
Färg : Färglös.

 

Lukt : Luktfri.
 

Luktgräns : Inga data tillgängliga
 

pH : 5,5 – 8 (25°C)
 

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga
 

Smältpunkt : Ej tillämplig
 

Fryspunkt : Inga data tillgängliga
 

Kokpunkt : Inga data tillgängliga
 

Flampunkt : Inga data tillgängliga
 

Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga
 

Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga
 

Brännbarhet (fast, gas) : Ej tillämplig
 

Ångtryck : Inga data tillgängliga
 

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga
 

Relativ densitet : Inga data tillgängliga
 

Löslighet : löslig i vatten.
 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 
Pow)

: Inga data tillgängliga
 

Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga
 

Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga
 

Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga
 

Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga
 

Explosionsgränser : Inga data tillgängliga

9.2. Annan information
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner
Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas
Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

10.5. Oförenliga material
Ingen ytterligare information tillgänglig



Concentrated conductivity standard, 12.88 mS/cm KCl 1M solution
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

2020-03-10 SV (svenska) Intertek - SDS Ref.: RAPS19002962 4/5

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

 Potassium chloride  (7447-40-7)
DL50 oralt 2600 mg/kg

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
pH: 5,5 – 8 (25°C)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat
pH: 5,5 – 8 (25°C)

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat

Fara vid aspiration : Inte klassificerat
 

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga 

skadliga effekter på miljön.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) 
effekter

: Inte klassificerat

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) 
effekter

: Inte klassificerat

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Ingen ytterligare information tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga
Ingen ytterligare information tillgänglig

12.4. Rörlighet i jord
Ingen ytterligare information tillgänglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen ytterligare information tillgänglig

12.6. Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig
14.2. Officiell transportbenämning
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig
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ADR IMDG IATA ADN RID
14.3. Faroklass för transport
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig
14.4. Förpackningsgrupp
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig
14.5. Miljöfaror
Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

Ingen ytterligare information tillgänglig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

- Vägtransport
Ej tillämplig

- Sjötransport
Ej tillämplig

- Flygtransport
Ej tillämplig

- Insjötransport
Ej tillämplig

- Järnvägstransport
Ej tillämplig

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig

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

15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
 

15.1.2. Nationella föreskrifter
Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts
 

AVSNITT 16: Annan information

FDS UE (Annexe II REACH) - Cerello

This Material Safety Data Sheet (“MSDS”) is subject to the General Terms & Conditions of Intertek which are available on request and accessible at http://www.intertek.com/terms/ 
This MSDS was issued solely on the basis of instructions, information and documents provided by yourself or by one of your representatives, (subcontractors, suppliers…) and for which you warrant 
the accuracy and completeness. Intertek’s liability can’t be sought on this basis, for any damages. 
You understand and agree that the MSDS is issued according to the current European regulation in effect on European Union at the time of issue of the MSDS. 
This document cannot be communicated except in full, to the person with a need-to-know basis. Any unauthorized alteration or falsification of the content of this MSDS is forbidden and Intertek may 
prosecute the offenders to the fullest extent of the law.
The only version of the MSDS legally binding on Intertek is the last version provided by the author of the MSDS.


