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AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

1.1 Produktbeteckning  

 Handelsnamn  Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-70, 

FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

 Handelsnamn Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-

60, FW-70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

 Kemiskt Namn Diatomit Flusskalcinerat, Diatomit Flusskalcinerat 

 CAS Nr. 68855-54-9 

14464-46-1 

 EINECS Nr. 

 

Nanoform 

272-489-0 

238-455-4 

Produkten innehåller inte nanopartiklar. 

 REACH Registreringsnummer 01-2119488518-22-0002  

1.2 Rekommenderad användning av kemikalien och 

restriktioner vid användning  

 

 Identifierad Användning Användning som bärare, en kiseldioxidkälla eller som ett funktionellt tillsatsmedel 

för färg, kosmetika, plaster, elastomerer eller andra tillämpningar. Användning 

som filterhjälpmedel inom industrin. 

   

 Exponeringsscenario Nej.  Sida: 

  1 Tillverkning av diatomit flusskalcinerad med natriumkarbonat   10 

  2 Användning som filterhjälpmedel inom industrin 13 

  3 Industriell, yrkesmässig och privat användning av ämnet eller 
blandningar som innehåller ämnet 

16 

     

 Användningar Som Avråds Allt annat än ovanstående. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller 

säkerhetsdatablad 

 

 Tillverkare EP Minerals, LLC   

9785 Gateway Drive  

Reno,  

Nevada 89521 

USA 

 Telefon +1-775-824-7600 

 Fax +1-775-824-7601 

 E-post (kompetent person) inquiry.minerals@epminerals.com 

   

 Importör EP Minerals Europe GmbH & Co,  

KG Rehrhofer Weg 115 D-29633,  

Munster,  

Tyskland 

 Telefon +49 51 92 98970 

 Fax +49-51 92 989715 

 E-post (kompetent person) EPME@epminerals.com 

   

1.4 Nödtelefonnummer  Europa: +49 51 92 98970 (08:00– 17:00 CET) 

Talade språk: Engelska, Franska och Tyska 

USA: +1-775-824-7600 (08:00– 17:00 PST) 

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Denna produkt innehåller kristobalit (finfraktion) vid: < 1% 

Beroende på typ av hantering och användning (t.ex. slipning eller torkning) kan 

luftburen finfraktion, kristallin kiseldioxid skapas. Utdragen eller massiv 

inandning av finfraktion kristallint kiseldioxiddamm kan orsaka lungfibros som 

vanligen kallas silikos. Huvudsakliga symptom på silikos är hosta och 

andfåddhet. Yrkesmässig exponering för finfraktion kristallint kiseldioxiddamm 
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bör övervakas och kontrolleras.. 

2.1.1 Förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP) Inte klassificerad som farlig för leverans/användning. 

2.2 Märkningsuppgifter  Enligt förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP) 

 Handelsnamn Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-

70, FW- 80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

   

 Innehåller: Diatomit ,Flusskalcinerat (Diatomit)  

(< 1% Kristallint Silica– Kristobalit (Andningsbart Damm)) 

   

 Faropiktogram Ej fastslagen.   

    

 Signalord Ej fastslagen. 

   

 Faroangivelser Ej fastslagen. 

   

 Skyddsangivelser Ej fastslagen. 

   

2.3 Andra faror Ingen 

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 

3.1 Ämnen  

  

EG Klassificeringsnummer Förordning (EC) No. 1272/2008 (CLP) 

 

Kemisk identitet hos ämnet Vikt % CAS Nr. EG Nr. 

Diatomit , Flusskalcinerat (Diatomit)  cirka.100 68855-54-9 272-489-0 

Innehåller: Kristobalit (Andningsbart Damm), <1 % finfraktion kristallin kiseldioxid enligt 

SWeRF-beräkning  
< 1 14464-46-1 238-455-4 

 

  

3.2 Blandningar - Icke tillämplig. 

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

 
 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen   

 Inandning Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i 

en ställning som underlättar andningen. Om irritation uppstår och kvarstår, 

kontakta läkare. Snyt näsan för att tömma ut damm. 

 Hudkontakt Avlägsna kläder och tvätta noga innan användning. Tvätta angripen hud med 

tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

 Kontakt med Ögonen Spola ögonen med vatten i minst 15 minuter medan de är öppna. Kontakta 

läkare om ögonirritation uppstår eller kvarstår. 

 Förtäring Skölj munnen. Ge rikligt med vatten att dricka. Kontakta läkare. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta 

och fördröjda 

Utdragen eller massiv exponering för finfraktion kristallint 

kiseldioxidinnehållande damm kan orsaka silikos, en nodulär lungfibros som 

orsakas av avlagring i lungorna av fina inandningsbara partiklar av kristallin 

kiseldioxid. Akut inandning kan orsaka torrhet i näsgångar, lungstas, hosta och 

allmän halsirritation. Kronisk inandning av damm bör undvikas. Kan orsaka 

irritation i andningsorganen. 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och 

särskild behandling som eventuellt krävs 

Krävs sannolikt ej, men vid behov ges symptomatisk behandling. Det finns inget 

speciellt motgift. Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
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AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Släckmedel  

 Lämpliga Släckmedel Ej brandfarlig. Släck med koldioxid, pulversläckare, skum eller spridd 

vattenstråle. Med hänsyn till vad som är lämpligt för omgivande brand.  

 Olämpliga släckmedel Ingen. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan 

medföra 

Ej brandfarlig, Ej brännbar, Ej explosiv. 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd. Brandmän bör bära 

fullständiga skyddskläder inklusive sluten andningsapparat.  

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och 

åtgärder vid nödsituationer 

Sörj för god ventilation. Undvik dammbildning. Undvik inandning av damm. 

Använd lämplig personlig skyddsutrustning, undvik direkt kontakt. På platser 

utan teknisk kontroll av ventilationen eller där ventilationen är otillräcklig skall 

lämpligt andningsskydd användas. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder Inga särskilda krav. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Sopa upp utspillda ämnen i containrar, vid behov fukta först för att förhindra 

dammbildning. Använd dammsugare för att samla upp utspillt material där det är 

praktiskt möjligt. Överför till en behållare för destruktion.  

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se Avsnitt: 8, 13 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantera förpackade produkter försiktigt för att undvika att de oavsiktligt går 

sönder. Om du behöver råd om säker hantering, ta kontakt med din leverantör 

eller konsultera handboken om god praxis som det hänvisas till i avsnitt 16. 

Undvik dammbildning. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.Undvik 

inandning av damm. Använd 

skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik kontakt med 

hud, ögon eller kläder. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.  

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell 

oförenlighet 

Koncentrationen i luften skall minimeras och begränsas till den lägsta nivå under 

det hygieniska gränsvärdet som är praktiskt möjlig. 

 Lagringstid  Stabil under normala förhållanden. Förvaras torrt. 

 Oförenliga material Förvaras åtskilt från: Fluorvätesyra 

7.3 Specifik slutanvändning Se Avsnitt: 1.2 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD               

8.1 Kontrollparametrar  

8.1.1 Hygieniska gränsvärden  

ÄMNET CAS Nr. 
NGV (8h 

ppm) 

NGV (8h 

mg/m³) 
KTV (ppm) KTV (mg/m³) Anm 

Kristobalit, respirabelt 14464-46-1 - 0.05 - - AFS 2011:18 

Damm, oorganiskt - 
- 10 - - AFS 2011:18, inhalerbart damm 

- 5 - - AFS 2011:18, respirabelt damm 
 

 

Arbetsmiljöverket (AFS 2011:18) 

Anm: Rådgör med en behörig yrkeshygieniker eller lokal tillsynsmyndighet för motsvarande gränser i andra länder 

 

8.1.2 Biologiskt gränsvärde Ej fastställd. 

   

   

8.1.3 PNECs och DNELs Diatomit (Diatomit): Ej skadlig för vattenorganismer. Olösligt i vatten. Baserat på 

detta har inte PNEC-värdena för den akvatiska miljön härletts. 
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Diatomit (Diatomit) DNELs Oral  Inandning Dermal 

Verksamhet - Långsiktig - Systematiska effekter - 0.05 mg/m³ - 

Konsument - Långsiktig - Systematiska effekter 18.7 mg/kg 

kroppsvikt/dygn 

0.05 mg/m³ - 

 

   

8.2 Begränsning av exponeringen  

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Sörj för god ventilation. Halten i luften skall kontrolleras i enlighet med det 

hygieniska gränsvärdet. Undvik dammbildning. 

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig 

skyddsutrustning (PPE)  

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Nedstänkta kläder ska tvättas 

innan de används igen. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik 

inandning av damm. 

   

 Ögonskydd/ansiktsskydd 

 

Ögonskydd med sidoskydd (EN166). 

 Hudskydd 

 

Använd hudbarriärkräm före hantering av produkten. Använd lämpliga handskar 

om långvarig kontakt med hud kan förväntas - Använd vattentäta handskar 

(EN374). Olämpligt handskmaterial 

 

   
 Andningsskydd 

 

Halten i luften skall kontrolleras i enlighet med det hygieniska gränsvärdet. 
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Rekommenderas: Halv-
ansiktsmask (DIN EN 140), Filtertyp P2/P3 Effektivitet för åtminstone 90% 

 Termisk fara Icke tillämplig. 

8.2.3 Begränsning Av Miljöexponeringen Undvik vindspridning. 

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och 

kemiska egenskaper 

 

 Utseende  Ljusrosa till vitt pulver 

 Lukt Luktfri 

 Lukttröskel Saknas. 

 pH (10% Suspension) 10 

 Smältpunkt/fryspunkt Icke tillämplig. 

 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Sönderfaller under kokpunkt vid (°C): >1300°C 

 Flampunkt Ej brandfarlig. 

 Avdunstningshastighet Icke tillämplig. 

 Brandfarlighet (fast form, gas) Ej brandfarlig. 

 Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns Ej brandfarlig. 

 Ångtryck Icke tillämplig.  

 Ångdensitet Icke tillämplig.  

 Relativ densitet 2.3 g/cm3 (H2O = 1) 

 Löslighet <1% Vatten. 

Löslig i: Fluorvätesyra 

 Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Saknas. 

 Självantändningstemperatur Icke tillämplig 

 Sönderfallstemperatur Saknas. 

 Viskositet Icke tillämplig, Fast ämne. 

 Explosiva egenskaper Ej explosiv. 

 Oxiderande egenskaper 

Partikelegenskaper 

Ej oxiderarande. 

 

9.2 Annan information Ingen. 
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AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet Stabil under normala förhållanden.  

10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normala förhållanden. 

10.3 Risken för farliga reaktioner Stabil under normala förhållanden. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas Undvik kontakt med: Fluorvätesyra. Lämnas inte i slutna utrymmen när det är 

blandat med mycket brännbara material eftersom värme kan byggas upp under 

en längre tid och brännbart material till slut kan antändas. 

10.5 Oförenliga material Reagerar våldsamt med - Fluorvätesyra 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända. 

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG)  

nr 1272/2008 

 Akut toxicitet  

 Förtäring Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Inandning Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Hudkontakt Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Kontakt med Ögonen Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Frätande/irriterande på huden Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Allvarlig ögonskada/ögonirritation Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Luftvägs-/hudsensibilisering Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Mutagenitet i könsceller Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Cancerogenitet Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Reproduktionstoxicitet Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

 Fara vid aspiration Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna har inte uppfyllts. 

11.2 
11.2.1 
 
11.2.2 

Information om andra faror  
Hormonstörande egenskaper 
 
Annan information 

 
Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för 
människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna. 
Utdragen eller massiv exponering för finfraktion kristallint 
kiseldioxidinnehållande damm kan orsaka silikos, en nodulär lungfibros som 
orsakas av avlagring i lungorna av fina inandningsbara partiklar av kristallin 
kiseldioxid. 
1997 drog IARC (International Agency for Research on Cancer) slutsatsen att 
kristallin kiseldioxid som inandats från källor i arbetslivet kan orsaka lungcancer 
hos människor (mänskligt kancerogen, kategori 1). Organisationen betonade 
emellertid att inte alla industriella förhållanden och inte alla typer av kristallin 
kiseldioxid kunde antas vara orsaken. (IARC Monographs on the evaluation of 
the carcinogenic risks of chemicals to humans, Silica, silicates dust and organic 
fibres, 1997, Vol. 68, IARC, Lyon, France.) 2009, i serien Monographs 100, 
bekräftade IARC sin klassificering av kristallint kiseldioxiddamm, i form av kvarts 
och kristobalit (IARC Monographs, Volume 100C, 2012). I juni 2003 drog 
SCOEL (EU:s vetenskapliga kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden) 
slutsatsen att huvudeffekten hos människor efter inandning av finfraktion 
kristallint kiseldioxiddamm är silikos. Det finns tillräcklig information att dra 
slutsatsen att den relativa risken för lungcancer ökar för människor med silikos 
(och uppenbarligen inte hos anställda utan silikos som exponerats för 
kiseldamm i stenbrott och i den keramiska industrin). Ett förebyggande av början 
på silikos kommer därför även minska risken för cancer... (SCOEL SUM Doc 94-
final, Juni 2003). Det finns alltså ett evidensläge som stödjer faktumet att en 
ökad cancerrisk skulle vara begränsad till människor som redan drabbats av 
silikos. Arbetarskydd mot silikos bör säkerställas genom att hålla sig inom 
befintliga yrkeshygieniska gränsvärden och genom att genomföra de ytterligare 
riskhanteringsåtgärder som krävs (se avsnitt 16 nedan). 

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 

12.1 Toxicitet Ej klassificerad som marin förorening. 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Icke tillämplig. 
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12.3 Bioackumuleringsförmåga Produkten har ingen potential för bioackumulering. En del organismer 

ackumulerar Si(OH)4. 

12.4 Rörligheten i jord Produkten förutsägs ha låg rörlighet i mark.  

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Denna produkt är ett oorganiskt ämne och uppfyller inte kriterierna för PBT-

ämne eller vPvB-ämne i enlighet med bilaga XIII till Reach. 

12.6 

 

12.7 

Hormonstörande egenskaper 
 

Andra skadliga effekter 

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för 
människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna. 
Ej känd. 

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Kassera tomma containrar och avfall på ett säkert sätt. Avyttra innehållet i 

enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter. 

13.2 Ytterligare information Förpackning av avfall: Avlägsna förpackningen för återanvändning eller för 

avfallshantering. Kontrollera att förpackningen är helt tom före återvinning. 

Informera konsumenterna om eventuella risker med orena tomma förpackningar 

för återvinning eller bortskaffande.  

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 

Ej klassificerat enligt ‘Recommendations on the Transport of Dangerous Goods’ av Förenta Nationerna. 

  ADR/RID / IMDG / ICAO/IATA Class 

14.1 UN-nummer Icke tillämplig.   

14.2 Officiell transportbenämning Icke tillämplig. 

14.3 Faroklass för transport Icke tillämplig.   

14.4 Förpackningsgrupp Icke tillämplig.   

14.5 Miljöfaror Ej klassificerad som marin förorening. 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Icke tillämplig. 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och 

IBC-koden 

Diatomit , Inga särskilda åtgärder krävs. 

14.8 Ytterligare information Ingen.   

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen 

när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

 

15.1.1 EU-regler  

 Auktorisering och/eller Restriktioner för Användning Ingen. 

15.1.2 Nationella föreskrifter  

 Tyskland Vattenföroreningsklass: nwg 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Föremål för REACH-registrering, En kemisk säkerhetsbedömning enligt REACH 

har utförts. 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 

Under följande rubriker finns ändringar eller nya uppgifter: 1-16 

 

Hänvisning: Befintligt säkerhetsdatabad (SDS), Befintlig/befintliga ECHA-registreringar för Diatomit  (Diatomit), Flusskalcinerad med 

natriumkarbonat (CAS# 68855-54-9). 

 

Utbildning: Arbetare måste informeras om förekomsten av kristallin kiseldioxid och utbildas i korrekt användning och hantering av denna produkt 

vilket krävs av tillämpliga regelverk. Ett avtal om en flersektoriell samhällsdialog om arbetarskydd genom god hantering och användning av kristallin 

kiseldioxid och produkter som innehåller kiseldioxid undertecknades den 26 april 2006. Detta fristående avtal som får finansiellt stöd från Europeiska 

Kommissionen är baserat på en handbok om god praxis. Avtalets krav började gälla den 25 oktober 2006. Avtalet publicerades i Official Journal of 

the European Union (2006/C 279/02). Texten i avtalet med bilagor inklusive handboken om god praxis finns på http://www.nepsi.eu. Den ger 

användbar information och vägledning för hantering av produkter som innehåller finfraktion kristallin kiseldioxid. Litteraturreferenser finns att få på 

begäran från EUROSIL, European Association of Industrial Silica Producers. 
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Beteckningar och förkortningar 

LTEL Nivågränsvärde 

STEL Korttidsvärde 

DNEL Erhöll ingen effekt nivå 

PNEC Förutsade ingen effektkoncentration 

PBT PBT: Långlivad, bioackumulativ och giftigt 

vPvB vPvT: mycket långlivad och mycket giftigt 

OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

SCOEL EU:s vetenskapliga kommitté för yrkeshygieniska gränsvärden 

IARC International Agency for Research on Cancer 

SWeRF Storleksviktad finfraktion 

  

Förbehåll  

Informationen i denna skrift eller i annan som överlämnats till användaren bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på 

användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. EP Minerals LLC lämnar ingen garanti med avseende på 

produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från 

vilken lagen ej medger undantag. EP Minerals LLC påtager sig inget ansvar för förlust eller skada (annan än den som uppkommer till följd av 

dödsfall eller personskada orsakad av en defekt produkt, om bevisat) till följd av att man förlitat sig på denna information. Frihet enligt patent, 

copyright och design kan ej förutsättas. 

 

Bilagan till det utvidgade säkerhetsdatabladet (eSDS) 

 

Följande scenarier behandlades i kemikaliesäkerhetsrapporten (CSR) för Diatomit, flusskalcinerat med natriumkarbonat, finfraktion kristobalit som 
upprättats som en del av registreringsunderlaget som krävs enligt EU REACH-förordningen: 
 
Exponeringsscenario 1 Tillverkning av diatomit flusskalcinerad med natriumkarbonat   

Exponeringsscenario 2 Användning som filterhjälpmedel inom industrin 

Exponeringsscenario 3 Industriell, yrkesmässig och privat användning av ämnet eller blandningar som innehåller ämnet 
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Diatomit, flusskalcinerat med natriumkarbonat, finfraktion 
kristobalit < 1% 
CAS-nr. 68855-54-9 
EG-nr 272-489-0  

 

Sammanfattning av parametrar 

 

Physical parameters  

Smältpunkt/fryspunkt > 450 °C 

Fördelningskoefficient (log KOW) Icke tillämplig  

Löslighet (Vatten) (mg/l)  3.7 mg/l @ 20 °C 

Molekylvikt 66.0843 

Biologisk nedbrytbarhet 
Metoder för bestämning av nedbrytbarheten kan inte användas för oorganiska 
ämnen. 

 

Människans hälsa (DNEL) 

Arbetstagare 

Kortsiktig 

Inandning (mg/m³) 0.05 mg/m³ 

Dermal (mg/kg kroppsvikt/dygn) Ej bestämt 

Långsiktig 

Inandning (mg/m³) Ej bestämt 

Dermal (mg/kg kroppsvikt/dygn) Ej bestämt 

Konsument 

Inandning (mg/m³) 0.05 mg/m³ 

Dermal (mg/kg kroppsvikt/dygn) Ej bestämt 

Oral (mg/kg kroppsvikt/dygn) 3.5 mg/kg kroppsvikt/dygn 

 

Environmental Parameters (PNECs)  

Exponeringsscenario PEC miljö Rimligt värsta tänkbara fall PNEC STP 

ES1 Tillverkning av diatomit flusskalcinerad 
med natriumkarbonat   

Ej definierad Ej definierad 

ES2 Användning som filterhjälpmedel inom 
industrin 

3.87 mg/l 100 mg/l 

ES3 Industriell, yrkesmässig och privat 
användning av ämnet eller blandningar som 
innehåller ämnet 

0.329 mg/l 100 mg/l 
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Innehåll 

 
Nummer av ES Namn Sida: 

Exponeringsscenario 1 Tillverkning av diatomit flusskalcinerad med natriumkarbonat   10 
Exponeringsscenario 2 Användning som filterhjälpmedel inom industrin 13 

Exponeringsscenario 3 Industriell, yrkesmässig och privat användning av ämnet eller blandningar som innehåller ämnet 16 

 

Bidragande scenarier 

PROC Codes 

PROC1 Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 

PROC2 Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 

PROC3 Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 

PROC4 Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 

PROC5 Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/eller betydande kontakt)  

PROC7 Industriell sprayning 

PROC8a Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC8b Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC9 Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning) 

PROC10 Applicering med roller eller strykning 

PROC11 Icke-industriell sprayning 

PROC 13 Behandling av varor med doppning och gjutning 

PROC15 Användning som laboratoriereagens 

PROC19 Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig 



SÄKERHETSDATABLAD 
 
Revision: 5.0  Datum: 26.09.2022 
 
ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 
1272/2008 (CLP) & 2020/878 

 
Diatomit Flusskalcinerat, Diatomit Flusskalcinerat 

Celatom® FW-6, FW-12, FW-14, FW-18, FW-20, FW-40, FW-50, FW-60, FW-
70, FW-80, SP, AW-12, AW-14, AW-18, AW-20 

 

 Sida: 10 av 19  
 

Exponeringsscenario 1 – Tillverkning av diatomit flusskalcinerad med natriumkarbonat   
 
 

1.0 Bidragande scenarier 

Användningsområden SU 
SU3 Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på 
industriella produktionsplatser 

Processkategori [PROC] 

PROC2 Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC3 Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4 Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC8b Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 
som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9 Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd 
fyllningslinje, inklusive vägning) 

Kemisk produktkategori [PC] 
PC0 Övrigt Adsorbenter, Fyllnadsmaterial 
PC14 Metallytbehandlingsmedel, inklusive galvaniserings- och galvanopläteringsprodukter 

Varukategorier [AC] Icke tillämplig 

Miljömässiga utsläppskategorier [ERC] ERC1 Tillverkning av ämnen 

Speciella miljöutsläppskategorier SPERC Icke tillämplig 

 

2.0 Användningsförhållanden och riskhanteringsåtgärder 

2.1 Kontroll av arbetarexponering 

Produktegenskaper 

Produktens fysikaliska form Vit/Beige Pulver  

Koncentrationen av ämnet i en produkt Omfattar koncentrationer upp till 100% 

Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering 

Möjlig exponeringsyta Ej definierad 

Användningens frekvens och varaktighet 

Exponeringstid per dag Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 

Exponeringstid per vecka Omfattar frekvens upp till: 5 dagar per vecka. 

Andra användningsförhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering 

användningsområde Alla bidragande scenarier Inomhus 

Omgivningens egenskaper Ej definierad  

Allmänna åtgärdar för alla aktiviteter 
Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Förutsätter användning i omgivningstemperaturer som inte är högre än 20 °C, om inte annat 
angetts. Undvik inandning av damm. Undvik dammbildning. Torka upp spill omgående. Efter hudkontakt, tvätta omgående med mycket: Vatten.. 
Tillhandahålla grundläggande utbildning för anställda för att förebygga/minimera exponeringar. 

Organisatoriska åtgärder  

Alla bidragande scenarier 

Potentiell exponering skall kontrolleras genom åtgärdar som kapslade eller slutna system, 
fackmässigt designade och underhållna anläggningar och en tillräcklig ventilationsstandard. Kör ner 
alla system och tappa överföringsledningar, innan anläggningen öppnas. Töm och skölj utrustningen 
före underhåll om möjligt. När det finns exponeringspotential: Säkerställ att behörig personal är 
informerad om exponeringssättet och om grundläggande metoder för minimering av exponeringen; 
Säkerställ att det finns lämplig personlig skyddsutrustning; Utspillda mängder skall tas upp och avfall 
avlägsnas in enlighet med de lagliga kraven; kontrollåtgärdarnas effektivitet skall övervakas; överväg 
behovet av hälsokontroll; identifiera och genomför korrigeringsåtgärder. 

Tekniska användningsförhållanden 

PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15, PROC19 

Punktutsug behövs.  

PROC1, PROC2, PROC3 Använd i slutna system. Punktutsug behövs. 

Riskhanteringsåtgärder relaterade till mänsklig hälsa 

Andningsskydd 
PROC4, PROC8b, PROC9 

Halv-ansiktsmask (DIN EN 140), Filtertyp P2/P3 Effektivitet för 
åtminstone 90% 

PROC2, PROC3 Inga särskilda åtgärder krävs. 

Hand och/eller Hudskydd Alla bidragande scenarier 
Använd vattentäta handskar (EN374). Använd lämplig overall för att 
undvika hudexponering. 

Ögonskydd Alla bidragande scenarier Ögonskydd med sidoskydd (EN166). 

Andra användningsförhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering 

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. 

2.2 Kontroll av miljöexponering 

använda mängder 

Regionalt använd andel av EU-tonnaget: 

Antas inte påverka exponeringen i sig för detta scenario Regional användningsmängd (ton/år): 

Lokalt använd andel av det regionala tonnaget: ton/år 
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Årligt tonnage per anläggning (ton/år): 

Största dagliga mängd på anläggningen (kg/dag): 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering 

Strömningshastigheten på mottagande ytvatten (m³/d): Ej definierad (standard = 18,000) 

Sötvattens lokala utspädningsfaktor: 10 

Spädningsfaktor i lokalt havsvatten: 100 

Användningsförhållanden 

Emissionsdagar (dagar/år): Ej definierad  

Utsläppsandel till luft från processen (ursprunglig frisläppning 
före RMM): 

Ingen risk förväntas: Atmosfäriska koncentrationer förväntas vara låga. 

Utsläppsandel till avloppsvatten från processen (ursprunglig 
frisläppning före RMM): 

100 mg/l 

Utsläppsandel till mark från processen (ursprunglig frisläppning 
före RMM): 

Ingen risk förväntas: Avlagringen förväntas vara låg. 

Tekniska förhållanden och åtgärder på plats för att minska eller begränsa föroreningar, utsläpp i luft och utsläpp till mark 

Behandla luftutsläpp för att tillhandahålla en typisk reningsgrad 
på (%): 

Ej definierad. Det rekommenderas att avgaser från tillverkningsprocesser får 
passera genom påsfilter, skrubbers eller cykloner. 

Rena avfallsvatten på plats (före utsläpp till vatten) för att uppnå 
krävd borttagningseffektivitet på (%): 

Avloppsvattnet från tillverkning av ämnet kan behandlas via sedimentering för att 
avlägsna ämnets fasta delar. Sedimenteringen är mycket effektiv med en 
reduceringseffektivitet på 99% eller mer. 

Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av 
avloppsvatten på plats med en effektivitet på (%): 

Avloppsvattnet från tillverkning av ämnet kan behandlas via sedimentering för att 
avlägsna ämnets fasta delar. Sedimenteringen är mycket effektiv med en 
reduceringseffektivitet på 99% eller mer. 

Hantera markutsläpp för att få en typisk avskiljningseffektivitet 
på (%): 

Ej definierad 

Anm: Allmänna förfaranden är olika på olika arbetsplatser varför utsläppsuppskattningar är försiktiga. 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp från anläggningen 

Förhindra utsläpp av olöst ämne i avfallsvatten eller återvinn ämnet från anläggningens avfallsvatten.  
Industrislam får icke spridas på naturlig mark. 
Slam bör brännas, lagras eller återvinnas. 

Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 

Storlek av kommunalt avloppsreningsverk (m³/d) Ej definierad 

Effektivitet av nedbrytningen (%) Ej definierad 

Omständigheter och åtgärdar som gäller extern bearbetning av farligt avfall 

Typ av avfall Fast ämne och Vätska och Gas 

Avyttringsförfaranden 
Förbränn under godkända, kontrollerade villkor. Det rekommenderas att avgaser 
från tillverkningsprocesser får passera genom påsfilter, skrubbers eller cykloner. 

Ämnets utsläppskvantiteter efter riskhanteringsåtgärder 

Utsläpp i avloppsvatten från process (mg/l) < 3.87 mg/l  

Största tillåtna mängd på anläggningen (MSafe) (kg/d):  Ej definierad 

 

3. Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa 

3.1 Mänsklig exponeringsprognos 

Bedömning av exponering (metod/beräkningsmodell) ECETOC TRA 2010 

 

   Inandning 

Processkategori 
[PROC] 

Varaktighet Lokal 
utsugsventilation 

inandningsexponering (mg/m³) Riskkarakteriseringskvot (RCR) 

PROC1 4 – 8  Ingen 0.01 0.028 

PROC2 4 – 8 90% 0.1 0.278 

PROC3 4 – 8 90% 0.1 0.278 

PROC4 < 1 95% 0.25 0.694 

PROC5 < 1 95% 0.25 0.694 

PROC8a < 1 95% 0.25 0.694 

PROC8b < 1 95% 0.25 0.694 

PROC9 < 1 95% 0.2 0.556 

PROC15 4 – 8 95% 0.25 0.694 

PROC19 < 1 95% 0.25 0.694 
 

 
Hudexponering anses inte vara relevant. 
Oral exponering förväntas inte inträffa. 

3.2 Miljöexponeringsprognos 

Bedömning av exponering (metod/beräkningsmodell) EUSES 

Riskkaraktäriseringsförhållande 
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Behandling av avloppsvatten Ej definierad: Efter sedimentering innehåller avloppsvattnet som skickats till 
avloppsverket: < 3.87 mg/l. Inga effekter observeras på denna nivå. 

Vattenmiljö (Pelagisk) Ej definierad: Rimliga värsta tänkbara lokala PEC-värden ligger under 
nolleffektsnivå (3.87 mg/l): 0.387/0.039 mg/l 

sötvattensediment/havssediment  Ingen risk förväntas: Diatomit förekommer naturligt och anses vara en naturlig 
del av ekosystem. 

Jord Ingen risk förväntas: Avlagringen förväntas vara låg.  

Luftmiljö Ingen risk förväntas: Atmosfäriska koncentrationer förväntas vara låga. 

Indirekt exponering av människor via miljön / Sekundär 
förgiftning 

Ämnet har en låg löslighet i vatten och är därför i huvudsak otillgängligt för 
organismer. 

 

4. Utvärderingsguidning för efterföljande användare 

För skalning se Om andra riskhanteringsåtgärder/användningsvillkor tillämpas bör användarna se till att riskhanteringen är minst på 
samma nivå. 
Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av att fastställa ett DNEL-värde för andra hälsoeffekter. 
Ytterligare detaljer om skalnings- och kontrollteknologier finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-
industries-libaries.html). 
I överensstämmelse med rekommendationer från ECHA har metoden värsta tänkbara fall tagits i bruk och enbart de 
mest strikta riskhanteringsåtgärderna som rekommenderats för varje exponeringsväg har tagits i bruk. 

Exponeringsbedömning 
instrument/verktyg/metod 

Arbetstagare ECETOC TRA 2010 

miljöexponering EUSES 
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Exponeringsscenario 2 – Användning som filterhjälpmedel inom industrin 

 

1.0 Bidragande scenarier 

Användningsområden SU 

SU3 Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på 
industriella produktionsplatser 
SU4 Livsmedelstillverkning 
SU6a Tillverkning av trä och träprodukter 
SU6b Tillverkning av pappersmassa, papper och pappersvaror 
SU8 Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) 
SU9 Tillverkning av finkemikalier 
SU15 Tillverkning av fabricerade metallprodukter, med undantag av maskiner och utrustning 
SU19 Byggnads- och konstruktionsarbete 

Processkategori [PROC] 

PROC1 Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering 
PROC2 Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC3 Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4 Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC5 Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- 
och/eller betydande kontakt) 
PROC8a Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 
som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC8b Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 
som är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC9 Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd 
fyllningslinje, inklusive vägning) 
PROC15 Användning som laboratoriereagens 
PROC19 Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig 

Kemisk produktkategori [PC] 

PC0 Övrigt Filtreringsmaterial 
PC2 Adsorbenter 
PC14 Metallytbehandlingsmedel, inklusive galvaniserings- och galvanopläteringsprodukter 
PC20 Produkter som pH-värdesreglerare, flockningsmedel, utfällningsmedel, neutraliseringsmedel 
PC25 Metallbearbetningsvätskor 
PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) 

Varukategorier [AC] Icke tillämplig 

Miljömässiga utsläppskategorier [ERC] 

ERC1 Tillverkning av ämnen 
ERC2 Formulering av beredningar 
ERC4 Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att 
utgöra någon del av varan. 
ERC6b Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel 
ERC7 Industriell användning av ämnen i slutna system 

Speciella miljöutsläppskategorier SPERC Icke tillämplig 

 

2.0 Användningsförhållanden och riskhanteringsåtgärder 

2.1 Kontroll av arbetarexponering 

Produktegenskaper 

Produktens fysikaliska form Ljusrosa till vitt pulver 

Koncentrationen av ämnet i en produkt Vit/Beige Pulver Omfattar koncentrationer upp till 100% 

Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering 

Möjlig exponeringsyta Ej definierad 

Användningens frekvens och varaktighet 

Exponeringstid per dag Omfattar daglig exponering upp till 8 timmar (om inget annat anges). 

Exponeringstid per vecka Omfattar frekvens upp till: 5 dagar per vecka. 

Andra användningsförhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering 

användningsområde Alla bidragande scenarier Inomhus 

Omgivningens egenskaper 
Rummets volym 50 m³ 

Ventilationsgrad 0.6 / 1 timme(ar) 

Allmänna åtgärdar för alla aktiviteter 
Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Förutsätter användning i omgivningstemperaturer som inte är högre än 20 °C, om inte annat 
angetts. Undvik inandning av damm. Undvik dammbildning. Torka upp spill omgående. Efter hudkontakt, tvätta omgående med mycket: Vatten.. 
Tillhandahålla grundläggande utbildning för anställda för att förebygga/minimera exponeringar. 

Organisatoriska åtgärder  

Alla bidragande scenarier 

Potentiell exponering skall kontrolleras genom åtgärdar som kapslade eller slutna system, 
fackmässigt designade och underhållna anläggningar och en tillräcklig ventilationsstandard. Kör ner 
alla system och tappa överföringsledningar, innan anläggningen öppnas. Töm och skölj utrustningen 
före underhåll om möjligt. När det finns exponeringspotential: Säkerställ att behörig personal är 
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informerad om exponeringssättet och om grundläggande metoder för minimering av exponeringen; 
Säkerställ att det finns lämplig personlig skyddsutrustning; Utspillda mängder skall tas upp och avfall 
avlägsnas in enlighet med de lagliga kraven; kontrollåtgärdarnas effektivitet skall övervakas; överväg 
behovet av hälsokontroll; identifiera och genomför korrigeringsåtgärder. 

Tekniska användningsförhållanden 

PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15, PROC19 

Använd med punktutsug eller andningsskydd. 

PROC2, PROC3 Använd i slutna system.  

Riskhanteringsåtgärder relaterade till mänsklig hälsa 

Andningsskydd 

PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, 
PROC15, PROC19 

Använd andningsskydd. 

PROC2, PROC3 Inga särskilda åtgärder krävs. 

Hand och/eller Hudskydd Alla bidragande scenarier 
Använd vattentäta handskar (EN374). Använd lämplig overall för att 
undvika hudexponering. 

Ögonskydd Alla bidragande scenarier Ögonskydd med sidoskydd (EN166). 

Andra användningsförhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering 

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. 

2.2 Kontroll av miljöexponering 

använda mängder 

Regionalt använd andel av EU-tonnaget: 

Antas inte påverka exponeringen i sig för detta scenario Regional användningsmängd (ton/år): 

Lokalt använd andel av det regionala tonnaget: ton/år 

Årligt tonnage per anläggning (ton/år): 2 - 12500 

Största dagliga mängd på anläggningen (kg/dag): Ej bestämt. 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering 

Strömningshastigheten på mottagande ytvatten (m³/d): Ej definierad (standard = 18,000) 

Sötvattens lokala utspädningsfaktor: 10 

Spädningsfaktor i lokalt havsvatten: 100 

Användningsförhållanden 

Emissionsdagar (dagar/år): Ej definierad  

Utsläppsandel till luft från processen (ursprunglig frisläppning 
före RMM): 

Ingen risk förväntas: Atmosfäriska koncentrationer förväntas vara låga. 

Utsläppsandel till avloppsvatten från processen (ursprunglig 
frisläppning före RMM): 

100 mg/l 

Utsläppsandel till mark från processen (ursprunglig frisläppning 
före RMM): 

Ingen risk förväntas: Avlagringen förväntas vara låg. 

Tekniska förhållanden och åtgärder på plats för att minska eller begränsa föroreningar, utsläpp i luft och utsläpp till mark 

Behandla luftutsläpp för att tillhandahålla en typisk reningsgrad 
på (%): 

Ej definierad. Det rekommenderas att avgaser från tillverkningsprocesser får 
passera genom påsfilter, skrubbers eller cykloner. 

Rena avfallsvatten på plats (före utsläpp till vatten) för att uppnå 
krävd borttagningseffektivitet på (%): 

Avloppsvattnet från tillverkning av ämnet kan behandlas via sedimentering för att 
avlägsna ämnets fasta delar. Sedimenteringen är mycket effektiv med en 
reduceringseffektivitet på 99% eller mer. 

Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av 
avloppsvatten på plats med en effektivitet på (%): 

Avloppsvattnet från tillverkning av ämnet kan behandlas via sedimentering för att 
avlägsna ämnets fasta delar. Sedimenteringen är mycket effektiv med en 
reduceringseffektivitet på 99% eller mer. 

Hantera markutsläpp för att få en typisk avskiljningseffektivitet 
på (%): 

Ej definierad 

Anm: Allmänna förfaranden är olika på olika arbetsplatser varför utsläppsuppskattningar är försiktiga. 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp från anläggningen 

Förhindra utsläpp av olöst ämne i avfallsvatten eller återvinn ämnet från anläggningens avfallsvatten.  
Industrislam får icke spridas på naturlig mark. 
Slam bör brännas, lagras eller återvinnas. 

Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 

Storlek av kommunalt avloppsreningsverk (m³/d) Ej definierad 

Effektivitet av nedbrytningen (%) Ej definierad 

Omständigheter och åtgärdar som gäller extern bearbetning av farligt avfall 

Typ av avfall Fast ämne och Vätska och Gas 

Avyttringsförfaranden 
Förbränn under godkända, kontrollerade villkor. Det rekommenderas att avgaser 
från tillverkningsprocesser får passera genom påsfilter, skrubbers eller cykloner. 

Ämnets utsläppskvantiteter efter riskhanteringsåtgärder 

Utsläpp i avloppsvatten från process (mg/l) < 3.87 mg/l  

Största tillåtna mängd på anläggningen (MSafe) (kg/d):  Ej definierad 
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3. Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa 

3.1 Mänsklig exponeringsprognos 

Bedömning av exponering (metod/beräkningsmodell) ECETOC TRA 2010 

 

   Inandning 

Processkategori 
[PROC] 

Varaktighet Lokal 
utsugsventilati

on 

inandningsexponering 
(mg/m³) 

Riskkarakteriseringskvot (RCR) 

PROC2 4 – 8 Ingen 0.147 0.408 

PROC3 4 – 8 Ingen 0.147 0.408 

PROC4 4 – 8 Ingen 0.147 0.408 

PROC5 4 – 8 Ingen 0.147 0.408 

PROC8a 4 – 8 Ingen 0.147 0.408 

PROC8b 4 – 8 Ingen 0.147 0.408 

PROC9 4 – 8 Ingen 0.147 0.408 

PROC15 4 – 8 Ingen 0.147 0.408 

PROC19 8 Ingen 0.147 0.408 
 

Hudexponering anses inte vara relevant. 
Oral exponering förväntas inte inträffa. 

3.2 Miljöexponeringsprognos 

Bedömning av exponering (metod/beräkningsmodell) EUSES 

Riskkaraktäriseringsförhållande 

Behandling av avloppsvatten Ej definierad: Efter sedimentering innehåller avloppsvattnet som skickats till 
avloppsverket: < 3.87 mg/l. Inga effekter observeras på denna nivå. 

Vattenmiljö (Pelagisk) Ej definierad: Rimliga värsta tänkbara lokala PEC-värden ligger under 
nolleffektsnivå (3.87 mg/l): 0.387/0.0387 mg/l 

sötvattensediment/havssediment  Ingen risk förväntas: Diatomit förekommer naturligt och anses vara en naturlig 
del av ekosystem. 

Jord Ingen risk förväntas: Avlagringen förväntas vara låg.  

Luftmiljö Ingen risk förväntas: Atmosfäriska koncentrationer förväntas vara låga. 

Indirekt exponering av människor via miljön / Sekundär 
förgiftning 

Ämnet har en låg löslighet i vatten och är därför i huvudsak otillgängligt för 
organismer. 

 

4. Utvärderingsguidning för efterföljande användare 

För skalning se Om andra riskhanteringsåtgärder/användningsvillkor tillämpas bör användarna se till att riskhanteringen är minst på 
samma nivå. 
Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av att fastställa ett DNEL-värde för andra hälsoeffekter. 
Ytterligare detaljer om skalnings- och kontrollteknologier finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-
industries-libaries.html). 
I överensstämmelse med rekommendationer från ECHA har metoden värsta tänkbara fall tagits i bruk och enbart de 
mest strikta riskhanteringsåtgärderna som rekommenderats för varje exponeringsväg har tagits i bruk. 

Exponeringsbedömning 
instrument/verktyg/metod 

Arbetstagare ECETOC TRA 2010 

miljöexponering EUSES 
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Exponeringsscenario 3 – Industriell, yrkesmässig och privat användning av ämnet eller blandningar som 

innehåller ämnet 

 
 

1.0 Bidragande scenarier 

Användningsområden SU 

SU3 Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på 
industriella produktionsplatser 
SU21 Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 
SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) 

Processkategori [PROC] 

PROC2 Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar 
PROC3 Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) 
PROC4 Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår 
PROC5 Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- 
och/eller betydande kontakt) 
PROC7 Industriell sprayning 
PROC8a Överföring av ämne eller beredning (fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser 
som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 
PROC10 Applicering med roller eller strykning 
PROC11 Icke-industriell sprayning 
PROC 13 Behandling av varor med doppning och gjutning 
PROC19 Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig 

Kemisk produktkategori [PC] 
PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) 
PC37 Vattenreningskemikalier 

Varukategorier [AC] 
AC10 Gummiprodukter 
AC13 Plastprodukter 

Miljömässiga utsläppskategorier [ERC] 

ERC1 Tillverkning av ämnen 
ERC2 Formulering av beredningar 
ERC8a Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system 
ERC8c Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i eller på en matris 
ERC8d Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system 
ERC8f Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris 
ERC10b Omfattande spridande utomhusanvändning av långlivade varor och material med hög eller 
avsiktlig avgivning (inbegripet slipning) 

Speciella miljöutsläppskategorier SPERC Icke tillämplig 

 

2.0 Användningsförhållanden och riskhanteringsåtgärder 

2.1 Kontroll av arbetarexponering 

Produktegenskaper 

Produktens fysikaliska form Fast ämne och Vätska 

Koncentrationen av ämnet i en produkt Omfattar koncentrationer upp till 15% 

Mänskliga faktorer som inte påverkas av riskhantering 

Möjlig exponeringsyta Ej definierad 

Användningens frekvens och varaktighet 

Exponeringslängd 

Användning av ytbeläggningar och färger som 
innehåller diatomit, flusskalcinerad med 
natriumkarbonat 

4 – 8 timmar 

Användning av diatomit, flusskalcinerad med 
natriumkarbonat, för vattenfiltrering 

1 timme/dagar 

Användning av rengöringsmedel som innehåller 
diatomit, flusskalcinerad med natriumkarbonat 

Yrkesmässig: 60 min/Användning 
Konsument: 20 min/Dagar 

Exponeringsfrekvens 

Användning av ytbeläggningar och färger som 
innehåller diatomit, flusskalcinerad med 
natriumkarbonat 

225 dagar per år 

Användning av diatomit, flusskalcinerad med 
natriumkarbonat, för vattenfiltrering 

Yrkesmässig: Varje vecka 
Konsument: Månatligen 

Användning av rengöringsmedel som innehåller 
diatomit, flusskalcinerad med natriumkarbonat 

Yrkesmässig: < 8 Användningar per dag 
Konsument: 1 Användningar per dag 

Andra användningsförhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering 

användningsområde Alla bidragande scenarier Inomhus 

Omgivningens egenskaper 
Yrkesmässig:  Användning 
av ytbeläggningar och färger 
som innehåller diatomit, 

Rummets volym 1 m³ 

Ventilationsgrad 0.6 / 1 timme(ar) 

Utsläppsområde 200 cm² 
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flusskalcinerad med 
natriumkarbonat 

Professionell användning av 
handrengöringsmedel 

Rummets volym 2.5 m³ 

Ventilationsgrad 2 / 1 timme(ar) 

Utsläppsområde 5 m² 

Alla övriga användningar Ej definierad 

Allmänna åtgärdar för alla aktiviteter 
Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien. Förutsätter användning i omgivningstemperaturer som inte är högre än 20 °C, om inte annat 
angetts. Undvik inandning av damm. Undvik dammbildning. Torka upp spill omgående. Efter hudkontakt, tvätta omgående med mycket: Vatten.. 
Tillhandahålla grundläggande utbildning för anställda för att förebygga/minimera exponeringar. 

Organisatoriska åtgärder  

Alla bidragande scenarier 

Potentiell exponering skall kontrolleras genom åtgärdar som kapslade eller slutna system, 
fackmässigt designade och underhållna anläggningar och en tillräcklig ventilationsstandard. Kör ner 
alla system och tappa överföringsledningar, innan anläggningen öppnas. Töm och skölj utrustningen 
före underhåll om möjligt. När det finns exponeringspotential: Säkerställ att behörig personal är 
informerad om exponeringssättet och om grundläggande metoder för minimering av exponeringen; 
Säkerställ att det finns lämplig personlig skyddsutrustning; Utspillda mängder skall tas upp och avfall 
avlägsnas in enlighet med de lagliga kraven; kontrollåtgärdarnas effektivitet skall övervakas; överväg 
behovet av hälsokontroll; identifiera och genomför korrigeringsåtgärder.  

Tekniska användningsförhållanden 

Alla bidragande scenarier Lokal utblåsning rekommenderas. 

Riskhanteringsåtgärder relaterade till mänsklig hälsa 

Andningsskydd Alla bidragande scenarier Använd andningsskydd. 

Hand och/eller Hudskydd Alla bidragande scenarier 
Använd vattentäta handskar (EN374). Använd lämplig overall för att 
undvika hudexponering. 

Ögonskydd Alla bidragande scenarier Ögonskydd med sidoskydd (EN166). 

Andra användningsförhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering 

Förutsätter en bra grundstandard för arbetshygien.  

2.2 Kontroll av miljöexponering 

använda mängder  

Tonnage per år inom EU 120, ton 

Regionalt använd andel av EU-tonnaget: 10 % 

Regional användningsmängd (ton/år): 12 ton 

Lokalt använd andel av det regionala tonnaget:  Ej definierad 

Årligt tonnage per anläggning (ton/år): Ej definierad 

Största dagliga mängd på anläggningen (kg/dag): Ej definierad 

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering 

Strömningshastigheten på mottagande ytvatten (m³/d): 2000 

Sötvattens lokala utspädningsfaktor: 10 

Spädningsfaktor i lokalt havsvatten: 100 

Användningsförhållanden 

Emissionsdagar (dagar/år): 260 

Utsläppsandel till luft från processen (ursprunglig frisläppning 
före RMM): 

0 

Utsläppsandel till avloppsvatten från processen (ursprunglig 
frisläppning före RMM): 

0.1 

Utsläppsandel till mark från processen (ursprunglig frisläppning 
före RMM): 

0 

Tekniska förhållanden och åtgärder på plats för att minska eller begränsa föroreningar, utsläpp i luft och utsläpp till mark 

Behandla luftutsläpp för att tillhandahålla en typisk reningsgrad 
på (%): 

Ej definierad 

Rena avfallsvatten på plats (före utsläpp till vatten) för att uppnå 
krävd borttagningseffektivitet på (%): 
 

Avloppsvattnet från tillverkning av ämnet kan behandlas via sedimentering för att 
avlägsna ämnets fasta delar. Sedimenteringen är mycket effektiv med en 
reduceringseffektivitet på 99% eller mer. 

Vid uttömning i ett internt avloppsverk krävs en behandling av 
avloppsvatten på plats med en effektivitet på (%): 

Avloppsvattnet från tillverkning av ämnet kan behandlas via sedimentering för att 
avlägsna ämnets fasta delar. Sedimenteringen är mycket effektiv med en 
reduceringseffektivitet på 99% eller mer. 

Hantera markutsläpp för att få en typisk avskiljningseffektivitet 
på (%): 

Ej definierad 

Anm: Allmänna förfaranden är olika på olika arbetsplatser varför utsläppsuppskattningar är försiktiga. Någon rening av avloppsvatten krävs inte. 

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp från anläggningen 

Ventilera avgasluft enbart via lämpliga separatorer eller skrubbers. 
Förhindra utsläpp av olöst ämne i avfallsvatten eller återvinn ämnet från anläggningens avfallsvatten.  
Industrislam får icke spridas på naturlig mark. 
Slam bör brännas, lagras eller återvinnas. 

Omständigheter och åtgärdar angående kommunala avloppsreningsverk 
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Storlek av kommunalt avloppsreningsverk (m³/d) Ej definierad 

Effektivitet av nedbrytningen (%) Ej definierad 

Omständigheter och åtgärdar som gäller extern bearbetning av farligt avfall 

Typ av avfall Fast ämne och Vätska 

Avyttringsförfaranden 
Förbränn under godkända, kontrollerade villkor. 
Töm rengöringsvatten i avloppet. Töm inte rengöringsvatten i små 
vattenförekomster. 

Ämnets utsläppskvantiteter efter riskhanteringsåtgärder 

Utsläpp i avloppsvatten från process (mg/l) 0.012 mg/l 

Största tillåtna mängd på anläggningen (MSafe) (kg/d):  Ej definierad 

 

3. Exponeringsuppskattning och hänvisning till dess källa 

3.1 Mänsklig exponeringsprognos 

Bedömning av exponering (metod/beräkningsmodell) ECETOC TRA 2010 

Riskkaraktäriseringsförhållande  

 

     Inandning 

Typ Innehåll 
Lokal 

utsugsventilat
ion 

Varaktigh
et 

Processkategori [PROC] 
inandningsexpon

ering (mg/m³) 
Riskkarakteriseringskvot 

(RCR) 

Industriell 10% NO 6 PROC7 0.325 0.903 

Yrkesmässi
g 

95% NO 6 
PROC11 

0.325 0.903 
 

 

Konsumentbruk 
Långsiktig 

inandningsexponering 
(mg/m³) 

Kortsiktig 
inandningsexponering (mg/m³) 

Riskkarakteriseringskvot (RCR) 

Användning av färger med 
hög andel fasta ämnen 

0.000122 
- 0.0015 

Användning av 
vattenbaserade färger 

0.000186 
-- 0.0023 

Användning av 
lösningsmedelsbaserade 
färger 

0.000864 

 0.011 

Användning av 
vattenbaserade väggfärger 

0.00044 
 0.0055 

Spraymålning (sprayburk) - 37.5 - 

Spraymålning (pneumatisk 
sprayning) - 

0.676 
- 

Filtreringsmaterial - 0.14 - 

Rengöringsprodukter 0.00002 -  0.00025 
 

 

3.2 Miljöexponeringsprognos 

Bedömning av exponering (metod/beräkningsmodell) EUSES 

Riskkaraktäriseringsförhållande 

Behandling av avloppsvatten 

inhab

STP
STP

WASTEWINHABDAYS

AMOUNT
C


=  

 

STPAMOUNT  

Mängd diatomit, flusskalcinerad med natriumkarbonat, 
utsläppt till kommunala avloppsverk inom EU per år 
(1.2E13 mg/År, 

DAYS  Antal utsläppsdagar (365 Dagar//År), 

INHAB  Antal invånare i EU (500 miljon invånare) 

inhabWASTEW  Avloppsvatten per invånare (200 L/dag) 

STPC  
Koncentrationen i kommunala avloppsverk av diatomit, 
flusskalcinerad med natriumkarbonat (mg/l). 

 

Beräknad STP Koncentration (g/L): 
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L

mgE
CSTP 329.0

200500000000365

132.1
=


=  

Vattenmiljö (Pelagisk) Ytvatten: 0.333 mg/l 
havsvatten: 0.00033 mg/l 

sötvattensediment/havssediment  Ingen risk förväntas: Diatomit förekommer naturligt och anses vara en naturlig 
del av ekosystem. 

Jord Ingen risk förväntas: Diatomit förekommer naturligt och anses vara en naturlig 
del av ekosystem. 

Luftmiljö Ingen risk förväntas: Avlagringen förväntas vara låg.  

Sekundär förgiftning Ingen risk förväntas: Atmosfäriska koncentrationer förväntas vara låga. 

Indirekt exponering av människor via miljön / Sekundär 
förgiftning 

Ämnet har en låg löslighet i vatten och är därför i huvudsak otillgängligt för 
organismer. 

 
 
 

4. Utvärderingsguidning för efterföljande användare 

För skalning se Om andra riskhanteringsåtgärder/användningsvillkor tillämpas bör användarna se till att riskhanteringen är minst på 
samma nivå. 
Tillgängliga riskdata stöder inte behovet av att fastställa ett DNEL-värde för andra hälsoeffekter. 
Ytterligare detaljer om skalnings- och kontrollteknologier finns i SpERC-faktabladet (http://cefic.org/en/reach-for-
industries-libaries.html). 
I överensstämmelse med rekommendationer från ECHA har metoden värsta tänkbara fall tagits i bruk och enbart de 
mest strikta riskhanteringsåtgärderna som rekommenderats för varje exponeringsväg har tagits i bruk. 

Exponeringsbedömning 
instrument/verktyg/metod 

Arbetstagare ECETOC TRA 2010 / RIVM 2008 

Konsument RIVM 2008 

miljöexponering EUSES 

 
 
 

 

 


