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* 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

· Produktidentifikator

· Handelsnavn: Aurosteel Haftgrundvergoldung
Aurosteel holding primer gold plating

· Artikelnummer: 3170100102
· Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· Stoffets/præparatets anvendelseGalvanisk bad

· Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
· Producent/leverandør
Wieland Edelmetalle GmbH
Schwenninger Str. 13
75179 Pforzheim
Telefon +49 (07231)-1393-0, Telefax +49 (07231)-1393-100

· For yderligere information:
msds@wieland-edelmetalle.de
Wieland Edelmetalle GmbH
www.wieland-edelmetalle.de

· Nødtelefon:
Danish Poison Information Centre
+45 35 31 35 31
Member of EPECS Network

* 2 Fareidentifikation

· Klassificering af stoffet eller blandingen
· Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

GHS08 sundhedsfarer

Carc. 1B H350i Kan fremkalde kræft ved indånding.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Farlig ved indtagelse.

Acute Tox. 4 H312 Farlig ved hudkontakt.

Acute Tox. 4 H332 Farlig ved indånding.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

· Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF

T; Giftig

R49:   Kan fremkalde kræft ved indånding.

Xn; Sundhedsskadelig

R20/21/22:   Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R52/53:   Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i
vandmiljøet.

· Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:
Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige klassificeringsdirektiv for
præparater” i sidste gældende udgave.
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· Klassificeringssystem:
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
faglitteratur og med firmaoplysninger.

· Mærkningselementer
· Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Dette produkt er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

· Farepiktogrammer

GHS07 GHS08

· Signalord Fare

· Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
kaliumdicyanoaurat
cobaltsulfat
kaliumcyanid

· Risikosætninger
H302+H312+H332 Farlig ved indånding, hudkontakt eller indånding.
H350i Kan fremkalde kræft ved indånding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Indeholder cobaltsulfat. Kan udløse allergisk reaktion.

· Sikkerhedssætninger
P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en

læge.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i

en stilling, som letter vejrtrækningen.
P405 Opbevares under lås.
P501 Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale

forskrifter.
· Andre farer
· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke relevant.
· vPvB: Ikke relevant.

* 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

· Kemisk betegnelse: Blandinger
· Beskrivelse:Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.

· Farlige indholdsstoffer:
CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2

borsyre
 T Repr. Cat. 2 R60-61
 Repr. 1B, H360FD

0,1-<1%
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 DK



Side 3/9

Sikkerhedsdatablad
ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 06.12.2012 Revision: 06.12.2012Versionsnummer 1

Handelsnavn: Aurosteel Haftgrundvergoldung
Aurosteel holding primer gold plating

(Fortsat fra side 2)

35.0.42

CAS: 13967-50-5
EINECS: 237-748-4

kaliumdicyanoaurat
 T+ R26/27/28;  Xi R38-41;  N R50/53

R32
 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330;
 Met. Corr.1, H290; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400;

Aquatic Chronic 1, H410;  Skin Irrit. 2, H315

0,1-<0,25%

CAS: 10124-43-3
EINECS: 233-334-2

cobaltsulfat
 T Repr. Cat. 2 R49-60;  Xn R22-68;  Xn R42/43;

N R50/53
Carc. Cat. 2, Muta. Cat. 3

 Resp. Sens. 1, H334; Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350i; Repr. 1B,
H360F;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Acute
Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

0,1-<0,25%

CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3

kaliumcyanid
 T+ R26/27/28;  N R50/53

R32
 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330;
 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

0,1-<0,25%

· SVHC
10043-35-3 borsyre

10124-43-3 cobaltsulfat

· Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

* 4 Førstehjælpsforanstaltninger

· Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
· Generelle anvisninger:
Forgiftningssymptomer kan optræde med mange timers forsinkelse, derfor skal lægeovervågningen vare
mindst 48 timer efter et uheld.
Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.

· Efter indånding:
Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
Ikke kunstigt åndedræt med mund-til-mund eller mund-til-næse metode.

· Efter hudkontakt:
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
Søg læge ved vedvarende hudirritation.

· Efter øjenkontakt:
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er
vedvarende.

· Efter indtagelse:
Skyl munden og drik rigeligt vand.
Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

· Oplysninger til lægen:
· Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

· Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 5 Brandbekæmpelse

· Slukningsmidler
· Egnede slukningsmidler:Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.

(Fortsættes på side 4)
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· Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
I tilfælde af brand kan der frigøres:
Hydrogencyanid (HCN)

· Anvisninger for brandmandskab
· Særlige værnemidler:Bær åndedrætsværn.
· Yderligere oplysninger
Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes
retningslinjer.

6 Forholdsregler over for udslip ved uheld

· Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

· Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.

· Henvisning til andre punkter
Information om sikker håndtering se kapitel 7.
Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.
Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

* 7 Håndtering og opbevaring

· Håndtering:
· Forholdsregler for sikker håndtering
Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed.

· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:Produktet er ikke brændbart.

· Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
· Opbevaring:
· Krav til opbevaringsrum og beholdere:Må kun opbevares i original beholder.
· Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Må ikke opbevares sammen med syrer.
· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:
Opbevares aflåst eller kun tilgængeligt for sagkyndige eller af disse autoriserede personer.
Hold beholderen tætsluttende lukket.

· Opbevaringsklasse:6.1B
· Særlige anvendelserDer står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

* 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· Kontrolparametre
· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:
Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal
overvåges.
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· DNEL-værdier
13967-50-5 kaliumdicyanoaurat
Oral DNEL(Com.)longterm 0,05 mg/kg (-) (CN)

DNEL(Comm.)akut 4,5 mg/kg (-) (CN)

DNEL(Indust.)longt. 0,05 mg/kg (-) (CN)

DNEL(Industrie) akut 4,5 mg/kg (-) (CN)

· PNEC-værdier
13967-50-5 kaliumdicyanoaurat
PNEC (Commercial) 0,03 µg/l (H2O) (CN)

PNEC (Industrie) 0,03 µg/l (H2O) (CN)

· Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· Eksponeringskontrol
· Personlige værnemidler:
· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Adskilt opbevaring af beskyttelsesklædning.
Undgå kontakt med øjne og hud.

· Åndedrætsværn:
Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
Kortvarigt filterapparat:
B-filter

· Håndbeskyttelse:
Handsker af kunststof

Beskyttelseshandsker

· Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.
Butylgummi
Fluorgummi (viton)
Nitrilgummi
Chloroprengummi

· Handskematerialets gennemtrængningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· Handsker af følgende materialer er ikke egnede:
Handsker af tykt stof
Handsker af skind

· Øjenbeskyttelse:

Tætsluttende beskyttelsesbriller

· Kropsbeskyttelse:Arbejdsbeskyttelsesdragt
 DK
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9 Fysisk-kemiske egenskaber

· Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
· Generelle oplysninger
· Udseende:

Form: Flydende
Farve: Lyserød

· Lugt: Produktspecifik

· pH-værdi: Sur

· Tilstandsændring
Smeltepunkt/smelteområde Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeområde ca. 100 °C

· Flammepunkt: Ikke relevant.

· Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt.

· Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.

· Eksplosionsgrænser:
Brandfremmende egenskaber ingen

· Densitet ved 20 °C: 1,015 g/cm³

· Opløselighed i/blandbarhed med
vand: Fuldt blandbar.

· Opløsningsmiddelindhold:
Vand > 95 %

· Andre oplysninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

10 Stabilitet og reaktivitet

· Reaktivitet
· Kemisk stabilitet
· Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgåsIngen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
· Risiko for farlige reaktioner Kontakt med syrer frigiver giftige gasser.
· Forhold, der skal undgåsDer står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· Materialer, der skal undgås:Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· Farlige nedbrydningsprodukter: Hydrogencyanid (blåsyre)

* 11 Toksikologiske oplysninger

· Oplysninger om toksikologiske virkninger
· Akut toksicitet:
· Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:
13967-50-5 kaliumdicyanoaurat
Oral LD50 29 mg/kg (rat)

Dermal LD50 100 mg/kg (human) (CN)

Inhalation LC50 524 mg/kg (10min) (human) (HCN)

10124-43-3 cobaltsulfat
Oral LD50 582 mg/kg (rat)

151-50-8 kaliumcyanid
Oral LD50 5 mg/kg (rat)

(Fortsættes på side 7)
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LDLO 2,86 mg/kg (human) (RTECS)

· Primær irritationsvirkning:
· på huden: Ingen lokalirriterende virkning.
· på øjet: Ingen lokalirriterende virkning.
· Sensibilisering:Ved længere eksponering er der mulighed for en sensibiliserende virkning ved hudkontakt.
· Yderligere toksikologiske oplysninger:
Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige klassificeringsdirektiv for
præparater” i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:
Sundhedsskadelig
Kræftfremkaldende ved indånding.

* 12 Miljøoplysninger

· Toksicitet
· Toksicitet i vand:
13967-50-5 kaliumdicyanoaurat
EC50 0,041 mg/l (48h) (Daphnia magna (water flea)) (CN)

1,8 mg/l (72h) (Eutosiphon sulcatum) (CN)

IC50 0,03 mg/l (8d) (Sc.quadricauda) (CN)

LC50 0,12 mg/l (96h) (Pimephales promelas (fathead minnow)) (CN)

0,083 mg/l (96h) (Lepomis macrochirus (bluegrill)) (CN)

0,057 mg/l (96h) (Onchorhynchus mykiss (rainbow trout)) (CN)

151-50-8 kaliumcyanid
EC50 2 mg/l (48h) (Daphnia magna (water flea))

1,8-1,9 mg/l (72h) (Eutosiphon sulcatum) (CN)

IC50 0,03 mg/l (8d) (Sc.quadricauda)

LC50 0,45 mg/l (96h) (Lepomis macrochirus (bluegrill))

· Persistens og nedbrydelighedDer står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· Adfærd i miljøomgivelser:
· BioakkumuleringspotentialeDer står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· Mobilitet i jord Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
· Økotoksicitet
· Bemærkning: Skadelig for fisk.
· Yderligere økologiske oplysninger:
· Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

· Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke relevant.
· vPvB: Ikke relevant.
· Andre negative virkninger Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

13 Forhold vedrørende bortskaffelse

· Metoder til affaldsbehandling
· Anbefaling:
Kontaktér producenten vedrørende genbrug.
Skal afleveres til specialbehandling under overholdelse af myndighedernes forskrifter.

(Fortsættes på side 8)
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· Urensede emballager:
· Anbefaling:
Efter rensning kan emballagen anvendes igen eller afleveres som genbrugsmateriale.
Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet.

· Anbefalet rengøringsmiddel:Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler.

* 14 Transportoplysninger

· UN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA Ikke releverant

· UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
· ADR Ikke releverant
· ADN, IMDG, IATA Ikke releverant

· Transportfareklasse(r)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse Ikke releverant

· Emballagegruppe
· ADR, IMDG, IATA Ikke releverant

· Miljøfarer:
· Marine pollutant: Nej

· Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.

· Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL
73/78 og IBC-koden Ikke relevant.

· Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger.

· UN "Model Regulation": - 

* 15 Oplysninger om regulering

· Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljø

· Nationale forskrifter:

· Teknisk vejledning luft:
Klasse Andel i %

II 0,1-<0,3

· Fareklasse for vand:WGK 2 (Selvklassificering): vandforurenende.

· Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordn inger
· Særligt problematiske stoffer (SVHC) ifølge REACH, artikel 57
10043-35-3 borsyre

10124-43-3 cobaltsulfat

· Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
 DK
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* 16 Andre oplysninger
Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· Risikoangivelser
H290 Kan ætse metaller.
H300 Livsfarlig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H310 Livsfarlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
H350i Kan fremkalde kræft ved indånding.
H360F Kan skade forplantningsevnen.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

R22 Farlig ved indtagelse.
R26/27/28 Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R32 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
R38 Irriterer huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
R49 Kan fremkalde kræft ved indånding.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.
R60 Kan skade forplantningsevnen.
R61 Kan skade barnet under graviditeten.
R68 Mulighed for varig skade på helbred.

· Kontaktperson: Herr Marcus Müller
· Forkortelser og akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

· * Dataene ændret i forhold til tidligere version  
 DK




