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SÄKERHETSDATABLAD 
 

 

1. Namnet på produkten och företaget 
 

Handelsnamn ACITEX Super Sorb 02 
 

Användningsområde Oljesaneringsmedel 
 

Leverantör, 

namnadress och 

telefonnummer 

ACITEX Miljöskydd AB 
Analys vägen 24–30 
435 33 Mölnlycke Sverige 
+46 (0)31 88 36 70 

 

Telefonnummer vid 

nödsituation 

112 begär ”Giftinformationscentralen”  

eller Giftinformationscentralen tel. 08 33 12 31 

 

 

2. Sammansättning/ämnenas klassificering 
 

ACITEX Super Sorb 02 består till mer än 90 % av absorberingsmedel framställda av 

mineraler, huvudsakligen oxider av kisel, kalcium, aluminium, järn, titan och magnesium 

som är kemiskt bundna vid varandra till olika former av silikater, 5–10 % av vatten och små 

mängder icke märkningspliktiga tillsatsämnen.  

 

 

3. Farliga egenskaper 
 

Hälsofara ACITEX Super Sorb 02 är ej hälsofarligt. 

Det kan vara irriterande på ögon och vid inandning och kan vara lätt 

uttorkande på hud. 

 

Fara för 

brand/explosion 

 

ACITEX Super Sorb 02 är ej brandfarligt. 
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Miljöfara ACITEX Super Sorb 02 innehåller inga ämnen som är 

klassificerade som miljöfarliga. 

 

 

 

 

4. Första hjälpen 
 

Inandning Frisk luft. 

 

Hudkontakt Tag av förorenande kläder. Tvätta med tvål och vatten. 

 

Kontakt med ögon Skölj med mycket vatten (håll ögonlocken brett isär). Om irritation 

kvarstår, rådfråga läkare. 

 

Förtäring Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Om 

besvär uppstår, rådfråga läkare. 

 

 

5. Åtgärder vid brand 
 

Allmänt Ej brännbart 

 

Släckmedel Vid brand – välj släckmedel efter vad som är lämpligt för den 

omgivande branden. 

 

 

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp 
 

Åtgärder till skydd 

för människor 

Undvik damm bildande hantering. Samla upp spillet alternativt 

fukta spillet och samla upp det och lägg det i lämpligt kärl.  

Omhändertagande av avfall, se avsnitt 13. 

Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. 

 

Åtgärder till skydd 

för miljön 

Förhindra att större mängder hamnar i avlopp, vattendrag eller i 

grundvatten. 

 

Saneringsmetoder Omhändertagande av avfall, se avsnitt 13. 

 

 

7. Hantering och lagring 
 

Hantering Undvik damm bildande hantering. 

Iakttag vanliga, hygieniska försiktighetsåtgärder. Rengör 

regelbundet arbetsplatsen och tvätta neddammade kläder separat.  
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Observera att förbrukad produkt kan vara förorenad av farliga 

ämnen och att hanteringen då skall ske med hänsyn till de nya risker 

som uppstått. 

 

Lagring Lagras torrt. 

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder 
 

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2000:3 

 

Namn CAS-nr. NGV KTV Anm. 

Damm,  

   Total Damm 

   respirabelste Damm 

 

 

- 

- 

 

10 mg/m3 

5 mg/m3 

 

- 

- 

 

 

Begränsning av 

exponeringen 

Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug 

kan behövas vid Damm bildande hantering. 

Förhindra inandning av damm. Använd hudkräm för att motverka 

uttorkning av huden och hudsprickor. 

Personlig 

skyddsutrustning 

 

 

- andningsskydd Andningsskydd med damm filter P3 vid dammande hantering. 

Vid hantering av förbrukad produkt som innehåller organiskt 

lösningsmedel, andningsskydd med kombinationsfilter damm/gas 

A. 

Vid övrig hantering av förbrukad produkt skall hänsyn tas till det 

absorberade ämnet vid val av filter. 

 

- handskydd Skyddshandskar 

 

- ögonskydd Skyddsglasögon vid dammande hantering eller vid hantering av 

förbrukad produkt som innehåller ämnen som kan fräta på ögonen. 

 

- hudskydd Skyddskläder/speciella arbetskläder rekommenderas. 

 

 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

Utseende: Pulver 

Lukt: Luktfritt 

Färg: Ljusbrunt 

pH: 6 

Brännbarhet (fast 

form, gas): 

Ej brännbart 

Relativ densitet: 500 kg/m3 

Löslighet i vatten: Svårlöslig 
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10. Stabilitet och reaktivitet 
 

Material och 

kemiska produkter 

som skall undvikas 

Fluorvätesyra 

 

 

11. Toxikologisk information 
 

Allmän information Kan irritera luftvägar och ögonen. 

Lätt uttorkande på hud. 

 

 

12. Eko toxikologisk information 
 

 Allmän information ACITEX Super Sorb 02 innehåller inga ämnen som klassificeras 

som miljöfarliga. 
 

 

13. Avfallshantering 
 

Omhändertagande av 

produkten 

Lämnas för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. 

Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. 

Förbrukat saneringsmedel omhändertas enligt de regler som gäller 

för det absorberade ämnet. 

 

Omhändertagande av 

förpackning 

Helt tömda förpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler 

eller hämtas av lokala entreprenörer.  

Plasthinkar sorteras som hård plastförpackning. 

 

 

14. Transportinformation 
 

Allmänt ACITEX Super Sorb 02 är ej farligt gods 

 

 

15. Gällande bestämmelser 
 

Hälsofarlig kemisk 

produkt 

 

Nej 

Miljöfarlig kemisk Nej 



 SÄKERHETSDATABLAD Sidan 5 av 5 

 

 Namn: ACITEX Super Sorb 02 

Revision 1 Omarbetad 2019-09-06 

 
 

produkt 

 

Brandfarlig vara Nej 

16. Övrig information 
 

 

Revision 1 Omarbetad 2002-06-12 

Ersätter varuinformationsblad för Acitex Super Sorb utfärdat 2000-12-20 

Följande avsnitt har ändrats: Bladet är omarbetat.  

 

 

Referenser/källor:  

• Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) om 

kemiska produkter och biokemiska organismer (KIFS 2001:4). 

• Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:13) om klassificering och märkning 

av kemiska produkter med ändringar tom KIFS 2001:3. 

• Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2000:3 

• Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farlig gods på väg och i terräng 

(SRVFS 2001:1. 

• The International Maritime Dangerous Goods Code, 2000 Edition. 

• Dangerous Good Regulations (IATA) 43rd Edition 

• Varuinformationsblad för de ingående produkterna. 

 


