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SÄKERHETSDATABLAD 
enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 
Revisionsdatum: 2015-12-14  

1.    Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1  Produktbeteckningar 
 Produktnamn: Karbonat Bikarbonat Coating Buffer med Azid 
 Artikelnummer: 09-8932 
1.2  Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 
 Identifierade användningar: Laboratorikemikalie, tillverkning av ämnen 
1.3  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
 Företag: Medicago AB 

Danmark Berga 13 
755 98 Uppsala 

 Telefon: +46 (0)18 56 11 80 
 Fax: +46 (0)18 56 11 88  
 E-postadress: info@medicago.se 
1.4  Telefonnummer för nödsituationer 
 Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen 112 

2.    Farliga egenskaper 

2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen 
 Klassificering av ämnet eller blandningen enligt förordning (EC) Nr 1272/2008 (EU-GHS/CLP) 
 Klassificerad:  Ögonirriation (Kategori 2) 
  Akut toxicitet, oralt (Kategori 2) 
  Kronisk toxicitet i vattenmiljö (Kategori 2)  
2.2  Märkningsuppgifter 
 Märkning enligt förordning (EC) Nr 1272/2008 (EU-GHS/CLP)  

           Signalord Fara 
  
 Farlighetsredovisning(ar) 
 H300 Dödligt vid förtäring 
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 
 
 Försiktighetsåtgärder 
 P273 Undvik utsläpp till miljön 
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter 
 
 Kompletterande faroinformation 
 EUH032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra 
  
2.3 Andra faror 
 Ingen information tillgänglig 
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3.    Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.2 Blandningar 

Ämne CAS-nr EC-nr Vikt-
procent 

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

Natriumbikarbonat 144-55-8 205-633-8 0-100 % Ej klassificerad 

Natriumkarbonat 497-19-8 207-838-8 0-100 % Eye Irrit. 2; H319 

Natrium azide 26628-22-8 247-852-1 0,05 % Acute tox. 2, H300  
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 Se sektion 16 för den fullständiga lydelsen av H-angivelserna nämnda i detta avsnitt. 

4.     Åtgärder vid första hjälpen 

4.1  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 Vid förtäring  
 Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Skölj munnen med vatten. Kontakta en läkare.  
 Vid inandning 
 Flytta personen till frisk luft; vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning; sök läkarvård.  
 Vid hudkontakt 
 Tvätta med tvål och mycket vatten.  
 Vid ögonkontakt 
 Skölj noggrant med mycket vatten i minst 15 minuter; kontakta en läkare.  
 Generellt 
 Kontakta en läkare; visa det här säkerhetsdatabladet till ansvarig läkare.   
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Illamående, huvudvärk, kräkningar. Under laboratorieförsök på djur har natriumazid visat en djupgående blodtryckssäkande 
effekt, orsakat demyelinisering av myeliniserade nverfibrer i det centrala nervsystemet, gett testkelskador, blindhet, attacker av 
stelhet, och lever- och cerebrala effekter 

4.3  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
 Inga tillgängliga data 

5.     Brandbekämpningsåtgärder 

5.1  Släckmedel 
 Lämpliga släckmedel 
 Pulver 
5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
 Koloxider, natriumoxider, kväveoxider 
5.3  Råd till brandbekämpningspersonal 

Om nödvändigt, använd självförsörjande andningsutrustning och full skyddsutrustning vid brandbekämpning för att undvika 
kontakt med hud ögon. 

5.4 Ytterligare information 
 Ingen ytterligare information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARBONAT BIKARBONAT COATING BUFFERT MED AZID  24-0190u02 

    3/6 

R-00194u01 
 

 

6.     Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Använd skyddsglasögon, skyddshandskar, labbrock och skor; undvik att andas ånga, dimma, damm eller gas; säkerställ tillräcklig 
ventilation.  

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
 Förhindra utsläpp till avloppet. 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
 Undvik dammbildning; förvara i stängd behållare för avfall; spola inte med vatten; avsluta med […]; ventilera området. 
6.4  Hänvisning till andra avsnitt 
 Se sektion 13 

7.     Hantering och lagring 

7.1  Försiktighetsmått för säker hantering 
 Säkerställ tillräcklig ventilation; undvik bildning av damm och aerosoler; undvik kontakt med hud och ögon. 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Förvara i stängd behållare; förvara på en sval och torr plats med tillräcklig ventilation; låt produkten komma i kontakt med vatten 
eller i närheten av syror 

7.3  Specifik slutanvändning 
 Inga tillgängliga data 

8.     Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1  Kontrollparametrar 
 Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden: 
        Ämne: Natriumbikarbonat NaHCO3 
        TEEL-1: 30 mg/m³ 

        TEEL-2: 50 mg/m³ 

        TEEL-3: 500 mg/m³ 
        Ämne: Natriumkarbonat Na2CO3 
        TEEL-1: 30 mg/m³ 

        TEEL-2: 50 mg/m³ 

        TEEL-3: 500 mg/m³ 
        Ämne: Natrium azide NaN3 
  NGV: 0,1 mg/m³ 

        KTV: 0,3 mg/m³ 

        TEEL-1: 0,29 mg/m³ 

        TEEL-2: 0,29 mg/m³ 

        TEEL-3: 12,5 mg/m³ 
 Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (RIB) 
8.2  Begränsning av exponeringen 
 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraktis; tvätta händerna för raster och ledigt tid; undvik kontakt med hud, 
ögon och kläder. 

 Personlig skyddsutrustning 
 Ögonskydd/ ansiktsskydd 

Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166; använd ögonskydd testade och godkända i enlighet med 
tillämplig standard såsom NIOSH (US) eller EN166 (EU).  

 Hudskydd 
Hanteras med handskar. Handskar måste undersökas före användning. Använd rätt teknik vid på- och avtagning (utan att vidröra 
handskens utsida) för att undvika hudkontakt med denna produkt. Kassering av förorendae handskar efter användning bör ske i 
enligt med gällande lagstiftning och god laboratoriesed. Tvätta och torla händerna. De handskar som väljs måste uppfylla kraven 
för skyddshandskar, EU-direktiv 89/686/EGG och EN374 som härrör från det. 

 Kroppsskydd 
Ogenomtränglig klädsel. Val av skyddsutrustning ska ske med hänsyn till koncentration och mängd av det farliga ämnet på varje 
enskild arbetsplats. 

 Andningsskydd 
 När riskbedömningen visar att andningsmask bör användas, använd heltäckande ansiktsskydd. 
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9.     Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 Utseende     Form: Tablett 
 Lukt     Inga tillgängliga data 
 Lukttröskel     Inga tillgängliga data 
 pH-värde     Inga tillgängliga data 
 Smältpunkt/fryspunkt     Inga tillgängliga data 
 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall  Inga tillgängliga data 
 Flampunkt     Inga tillgängliga data 
 Avdunstningshastighet     Inga tillgängliga data 
 Brandfarlighet (fast form, gas)    Inga tillgängliga data 
 Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser Inga tillgängliga data 
 Ångtryck     Inga tillgängliga data 
 Ångdensitet     Inga tillgängliga data 
 Relativ densitet     Inga tillgängliga data 
 Löslighet i vatten     Löslig 
 Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten  Inga tillgängliga data 
 Självantändningstemperatur     Inga tillgängliga data 
 Sönderfallstemperatur     Inga tillgängliga data 
 Viskositet     Inga tillgängliga data 
 Explosiva egenskaper     Inga tillgängliga data 
 Oxiderande egenskaper     Inga tillgängliga data 
9.2 Annan information 
 Inga tillgänglia data 

10. Stabilitet och reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 
 Sönderfaller vid kontakt med starka syror 
10.2 Kemisk stabilitet 
 Stabil under rekommenderade förvarningsförhållanden. 
10.3 Risken för farliga reaktioner 
 Inga tillgängliga data 
10.4 Förhållanden som ska undvikas 
 Undvik kontakt med fukt 
10.5 Oförenliga material 
 Starka syror, finfördelat aluminium, starka oxidationsmedel, halogenerade kolväten 
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
 Inga tillgängliga data 

11. Toxikologisk information 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
11.1.2 Blandningar 
 Akut toxicitet 
 Inga tillgängliga data 
 Frätande/irriterande på huden 
 Inga tillgängliga data 
 Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
 Inga tillgängliga data 
 Luftvägs-/hudsensibilisering  
 Inga tillgängliga data 
 Mutagenitet i könsceller 
 Inga tillgängliga data 
 Cancerogenitet 
 IARC: Inga farliga beståndsdelar i halter över eller lika med 0,1% i denna produkt har identifierats som tänkbara,  
 möjliga eller bekräftade humancarcinogena av IARC. 
 Reproduktionstoxicitet 
 Inga tillgängliga data 

(Fortsättning sidan 5) 
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 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering  
 Inga tillgängliga data 
 Specifik organtoxicitet – upprepad exponering  
 Inga tillgängliga data 
 Fara vid aspiration 
 Inga tillgängliga data 

12. Ekologisk information 

12.1 Toxicitet 
 Inga tillgängliga data 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
 Inga tillgängliga data 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 
 Inga tillgängliga data 
12.4 Rörligheten i jord 
 Inga tillgängliga data  
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
 Ej tillämpbar 
12.6 Andra skadliga effekter 
 Giftigt för akvatiskt liv med långtidsverkande effekter 

13. Avfallshantering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Avfallshantering skall ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter. Lämna överskott och icke 
återvinningsbara lösningar till ett företag med tillstånd för avfallshantering. Lös eller blanda materialet med brännbara 
lösningsmedel och bränn i en kemisk förbränningsugn utrustat med efterbrännkammare och skrubber. 

 Förorenad förpackning  
 Avfallshantering som oanvänd produkt 

14. Transportinformation 

14.1 UN-nummer 
 ADR-RID, IMDG, IATA:    3288  
14.2 Officiell transportbenämning 
 ADR-RID, IMDG, IATA:   Gifigt solid, oorganisk, n.o.s (natriumazide) 
14.3 Faroklass för transport 
 ADR-RID, IMDG, IATA:    6.1. 
14.4 Förpackningsgrupp 
 ADR-RID, IMDG, IATA:    III 
14.5 Miljöfaror 
 ADR-RID:    yes  
 IMDG, vattenförorenande:    yes  
 IATA:    no 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
 Inga tillgängliga data 

15. Gällande föreskrifter 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
 Inga tillgängliga data  
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 Inga tillgängliga data  
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16. Annan information 

 Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. 
 Försiktgetsåtgärder och ansvarfriskrivning: Endast för laborativt bruk; inte för läkemedel, hushåll eller annan användning. 
 Förklarande text till H-fras(er) i stycke 3 
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation  
 H300 Dödligt vid förtäring  
 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer  
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 
 Eye Irrit 2 Ögonirritation (kategori 2) 
 Acute Tox. 2 Akut toxicitet (kategori 2) 
 Aquatic Acute 1  Farligt för vattenmiljön – akut fara (kategori 1) 
 Aquatic Chronic 1  Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter (kategori 1) 
 
 


