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SÄKERHETSDATABLAD 
 

1. IDENTIFIERING AV PRODUKT OCH FÖRETAG
  
Produktnamn: Radex Sb1000 (GX194) 
Produktform: 
Jonform: 

Blandning 
Granulär titandioxidprodukt

Leverantör / Tillverkare: Graver Technologies, LLC  200 Lake Drive,  
Glasgow, DE 19702  +302-731-1700  +800-533-6623

Nödnummer: +302-731-1700  +800-533-6623
Faxnummer: +302-731-1707
Rekommenderad 
användning: 

Jonbytning / adsorptionsrelaterad process 

  
 2.  FARLIGA EGENSKAPER       
 

Detta material klassificeras som 
farligt i enlighet med OSHA Hazard 
Communication Standard (29CFR 
1910.1200). 

NFPA FARRATNING 
4=Svår Hälsa
3=Allvarlig Brännbarhet
2=Måttlig Instabilitet
1=Lätt Särskild
0=Minimal  

 
Ögonskador / irritation - kategori 2A 

 
Etikettelement 

 
 
Signalord:  Varning! 
 
Faror: Orsakar ögonirritation. H320 
 
Skyddsangivelser 

Förebyggande:  Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd. Tvätta 
händerna noggrant efter hantering. 

 
Svar:  Om du är i ögonen, skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort 
kontaktlinser om det finns och är lätt att göra. Fortsätt sköljning. 
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Andra faror:  Inga kända 
 
Ögonkontakt:  Kan orsaka lätt irritation, smärta och rodnad. 
 
Hudkontakt:  Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka hudirritation med rodnad.  
 
Förtäring:  Kan orsaka irritation i munnen, halsen och magen. Endos oral LD50 har inte 

fastställts. 
 
Inandning:  Om produkten får torka helt, kan inandning av damm / partiklar orsaka 

irritation i näsa, hals och luftvägar. 
 
Kroniska effekter:  Inga kända betydande effekter. 
 
 3.  SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR  
Denna produkt är en blandning    
 

Komponent CAS Nr. % Klassificering 

Titandoxid 13463-67-7 18 – 60 Ej farligt 

Titanhydroxid 20338-08-3 0 – 18 H320 

Ethenol Homopolymer 9002-89-5 0 – 6 Ej farligt 

Vatten 7732-18-5 40 - 60  
 
       
 4.  FÖRSTA HJÄLPEN ÅTGÄRDER        
 
Ögon:  Spola med vatten, ta bort kontaktlinser och fortsätt spola i minst 15 minuter. Om 

ögonirritation kvarstår, kontakta läkare. 
 
Hudkontakt:  Om irritation uppstår, spola det drabbade området med vatten. Sök läkare 

om irritationen kvarstår eller andra symtom uppstår. 
 
Förtäring:  Tvätta munnen med vatten vid förtäring. Framkalla inte kräkning såvida inte 

anvisats av medicinsk personal. Om skadliga hälsoeffekter kvarstår eller blir 
allvarliga, kontakta läkare. 

 
Inandning:  Flytta alla drabbade personer till frisk luft. Om skadliga hälsoeffekter kvarstår 

eller blir allvarliga, kontakta läkare. 
 
Systemiska och andra effekter:  Inga kända. 
 
 5.  BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER       
 
Lämpliga släckmedel:  Använd brandtork, skum, koldioxid eller vattenspray vid brand. 
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Brandbekämpningsutrustning:  Använd lämplig skyddsutrustning och fristående 

andningsapparat med positivt tryck. 
 
Farliga förbränningsprodukter: Ingen information hittades. 
 
 6.  ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP      
 
Personliga försiktighetsåtgärder:  Vidta inga åtgärder som innebär personlig risk eller 

utan lämplig utbildning. Använd lämplig personlig skyddsutrustning och håll annan 
personal borta från frigöringsområdet. Ge tillräcklig ventilation. Det spillda materialet 
kan vara hal. Se avsnitt 7 och 8 för mer information. 

 
Miljöskyddsåtgärder:  Sprid inte material och låt inte komma in i avlopp, vattenvägar 

eller marken. Se avsnitt 12 för mer information. 
 
Spill:  Sopa upp och återhämta sig om möjligt. Placera i märkta behållare. Kassera enligt 

nationella och lokala bestämmelser. Se avsnitt 13 för mer information. 
 
 7.  HANTERING OCH LAGRING         
 
Hantering:  Använd lämplig personlig skyddsutrustning som beskrivs i avsnitt 8. Får inte i 

ögonen eller på huden. Intag inte material. Äta bör inte tillåtas i områden där 
material lagras, hanteras eller bearbetas. Tvätta händerna noggrant efter hantering 
och innan du äter. Förvara materialet i originalstängd behållare tills det används. 

 
Förvaring:  Minsta rekommenderade lagringstemperatur för detta material är 3°C / 38°F och 

maximalt 40°C / 104°F. Förvara originalbehållare på ett torrt och väl ventilerat område. 
 
 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGT SKYDD   
 
Gränsvärden för exponering: 
 
Komponent ACGIH TWA OSHA TWA
Titandioxid 10 mg/m3 Damm 15 mg/m3 Total Damm
Titanhydroxid Ingen Ingen 
Ethenol Homopolymer Ingen Ingen 

 
Exponeringskontroller 

Tekniska kontroller:  Använd med tillräcklig ventilation. 
 

Skyddsåtgärder:  Anläggningar där material lagras eller används bör vara 
utrustade med en ögonsköljningsanläggning. 

 
Personlig skyddsutrustning (PPE) 

 
Ögonskydd: rekommenderas skyddsglasögon. 
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Hud- och handskydd: Undvik hudkontakt. När du använder detta material ska du 
använda hudskydd (rena kroppstäckande kläder). Använd bomulls- eller 
dukhandskar under begränsade kontaktförhållanden. Använd kemiskt resistenta 
handskar om förhållandena är motiverade. Om händerna är klippta eller repade, 
använd kemikaliebeständiga handskar även för kortvarig exponering. Föredragna 
handskmaterial inkluderar: polyvinylklorid (PVC), nitrilbutadiengummi (NBR), 
neopren. 

 
Andningsskydd: Krävs inte under normala driftsförhållanden. Om luftburet damm 
finns och riskbedömning visar behovet, använd andningsskydd som uppfyller OSHA 
29 CFR 1910.134 eller liknande.  

 
Hygieniska åtgärder: Tvätta händerna efter hantering och innan du äter eller 
använder toaletten. 

 
 9.  FYSISKA och KEMISKA EGENSKAPER       
 

Utseende: Massivt granulärt material 
Färg: 
Odör: 

Vit till ljusbrun 
Luktfri

Lukttröskel: 
pH: 
Smältpunkt: 
Frys punkt: 

Ingen data tillgänglig 
6 – 7 vattenhaltig uppslamning 
> 1,800°C 
0°C för vatteninnehåll 

Kokpunkt / intervall: 
Flampunkt: 
Indunstningsgrad (butylacetat = 1):

Inte tillämplig 
Inte tillämplig 
< 1 Vatten

Brandfarlighet (fast, gas): 
Övre / nedre explosiva gränser: 
Ångtryck (mm Hg): 

Inte tillämpbar 
Inte tillämplig 
Inte tillämpbar

Ångdensitet (luft = 1): Inte tillämpbar
Relativ densitet (vatten = 1): ~ 4.2
Vattenlöslighet: Olöslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Inte tillämpbar
Självantändningstemperatur: Inte tillämpbar
Nedbrytningstemperatur: 
Viskositet, kinematisk: 

Inte tillämpbar 
Inte tillämplig

Explosiva egenskaper: 
Oxiderande egenskaper: 
Procent volatilitet: 

Inte tillämpbar 
Inte tillämpbar 
40 – 60% Vatten

 
 10.  STABILITET & REAKTIVITET        
 
Reactivitet:  Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 
 
Kemisk stabilitet:  Stabil under normala hanterings- och lagringsförhållanden. 
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Farlig polymerisation:  Produkten genomgår inte polymerisation. 
 
Oförenlighet / Förhållanden som ska undvikas:  Inga kända 
 
Farliga sönderdelningsprodukter:  Under normala användnings- och 

lagringsförhållanden förväntas inga farliga sönderdelningsprodukter. Termiska 
sönderdelningsprodukter kan inkludera och är inte begränsade till: Kolmonoxid och 
koldioxid. 

 
 11.  TOXIKCOLOGISK INFORMATION      

  
 
Inga specifika toxikologiska data för denna produkt. 
 
Nedanstående information för titandioxidkomponent, CAS 13463-67-7 
 
Akut förgiftning 

Oral LD50 (Råtta) >5,000 mg/kg 
Dermal LD50 (Kanin) >5,000 mg/kg 
Inandning LC50 /4hr (Råtta) >6.8 mg/L 

Karcinogenicitet:  Inga indikationer på effekter hos människor. 
Mutagenicitet:  Inga indikationer på effekter hos människor. 
Fosterskador:  Inga indikationer på effekter hos människor. 
Specifik systemorganisk toxicitet (enstaka exponering):  Ingen toxicitet 
Specific target organ systemic toxicity (upprepad exponering):  Ingen toxicitet 
 
 12.  ECOLOGISK INFORMATION        
 
Toxicitet:  För titandioxid, 96 timmars LC50 för feadead minnows >1,000mg/L 
 
Persistens och nedbrytbarhet:  Inga specifika data tillgängliga 

 
Bioackumuleringspotential:  Inga specifika data tillgängliga 

 
Rörlighet i jord:  Inga specifika data tillgängliga 

 
Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:  Ej tillämpligt 

 
Andra negativa effekter:  Inga specifika data tillgängliga 
 
 13. AVFALLSHANTERING          
 
AVFALLSMETOD:  DUMP INTE I NÅGON SOMMAR, PÅ JORDEN ELLER I NÅGOTT 

Vattendropp. Kassera oanvänd produkt i licensierad deponi enligt alla nationella, 
regionala och lokala bestämmelser. För produkter som är förorenade med farligt 
material, bortskaffa blandningen som farligt material enligt nationella, regionala och 
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lokala bestämmelser. Avfallsklassificeringar och efterlevnad av gällande lagar är 
enbart ansvaret för avfallsgeneratorn. 

 
 14. TRANSPORT INFORMATION        
 
UN-nummer och namn: Ej farligt för transport 
US DOT:   Ej reglerat för transport 
IMO / IMDG:   Ej reglerat för transport 
IATA / ICAO:   Ej reglerat för transport 
ADR:    Ej reglerat för transport 
RID:    Ej reglerat för transport 
ADN:    Ej reglerat för transport 
 
Förpackningsgrupp:  Ej tillämpligt 
Miljörisk:   Inte ett marint förorenande ämne 
Transportmassa enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden:  Ej tillämpligt 
 
 15.  GÄLLANDE INFORMATION        
 
Arbetsplatsklassificeringar:  Detta material klassificeras som farligt i enlighet med 

OSHA Hazard Communication Standard (29CFR 1910.1200). 
 

Den här produkten är inte en "kontrollerad produkt" under det kanadensiska 
arbetsplatsinformationssystemet för farligt material (WHMIS). 

 
 
Nödplanering och gemenskapens rätt att veta (SARA-avdelning 3): 
 
 Avsnitt 311/312 Kategoriseringar (40CFR 370)  Titandioxid utgör inte någon 

betydande hälsorisk men som med alla pulverformiga material bör överdriven 
inandning av produktdamm undvikas eftersom irritation i andningskanalerna annars 
kan uppstå. 

 
 Avsnitt 313 Information (40CFR 372) Detta material innehåller ingen kemikalie 

som överskrider tröskelnivån, de minimis, rapporteringsnivåer. 
 
 CERCLA Information (40CFR 302.4) Releaser av detta material till luft, land 

eller vatten kan inte rapporteras till National Response Center enligt lagen om 
omfattande miljöåtgärder, kompensation och ansvar (CERCLA) eller till statlig och 
lokal akutplaneringskommitté enligt Superfund-lagen om ändringar och renovering 
(SARA) Avdelning III avsnitt 304). 

 
 EPA Reservation Conservation and Recovery Act (RCRA)    När ett beslut fattas 

om att kasta detta material som levererat uppfyller det inte RCRA: s karakteristiska 
definition av antändbarhet, frätande eller reaktivitet och är inte listad i 40CFR 
261.33. Det är produktanvändarens ansvar att avgöra om ett material som innehåller 
produkten eller härrörande från produkten ska klassificeras som ett farligt avfall vid 
tidpunkten för bortskaffandet. 
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 Kemisk kontrolllagstatus Alla komponenter i denna produkt överensstämmer 

med lagerkraven i den amerikanska lagen om kemisk substanskontroll (Toxic 
Substance Control Act). 

 
 16. ANNAN INFORMATION         
 
Faroangivelser: 
 
H320  Orsakar ögonirritation. 
 
Skyddsangivelser:  
 
P264 Tvätta händerna noggrant efter hantering. 
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd   

 
P305/P351/P338 

OM I ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om det 
finns och är lätt att göra. Fortsätt sköljning. 

 
SDS Identifieringsnummer: SD-GR-Sb1000 

Ikraftträdande: 06/25/21
 

Förkortningar: 
        ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 

OSHA – Arbetssäkerhets- och hälsovårdsadministrationen  
        PBT – Ihållande, bioackumulerande och giftiga 
        TWA – Tidsvägd genomsnitt 

vPvB – Mycket beständig och mycket bioackumulerande 
 

 
 
 
 
Informationen i detta hänför sig till det specifika materialet som skickas. Graver Technologies anser att 
sådan information är korrekt och pålitlig från och med dagen för ikraftträdandet. Ingen representation, 
garanti eller garanti, uttryckligt eller underförstådd, ges. Eftersom lokala myndighetskrav kan variera, är 
användaren ansvarig för att fastställa villkoren för säker användning av produkten och lämpligheten för 
deras specifika tillämpning. Det är användarens ansvar att följa alla nationella och lokala lagar. Kontakta 
Graver Technologies för mer information. 


