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1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
1.1. Produktidentifikator 

Varebetegnelse: Citronsyre mono. korn CB 
Navn på stof: Citronsyre, monohydrat 
C&L-nr.: 02-2119773813-30-0000 
CAS-nr.: 5949-29-1 
EC-nr.: 201-069-1 
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, som frarådes 

Anvendelse af stoffet/blandingen: På nuværende tidspunkt har vi endnu ikke oplysninger om identificerede 
anvendelser. 
De vil blive medtaget i dette sikkerhedsdatablad, når de er tilgængelige. 
Anvendelser, som frarådes: På nuværende tidspunkt har vi ikke identificeret anvendelser, som frarådes 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Firma: Brenntag GmbH 
Stinnes-Platz 1 
DE 45472 Muelheim an der Ruhr 
Tlf.: +49 (0)208-7828-0 
Fax: +49 (0)208-7828-7299 
E-mail-adresse: InfoSDB@brenntag.de 
Ansvarlig/udgiver: Umwelt/Sicherheit 
1.4. Nødtelefon 

Nødtelefon: +49 (0)208-7828-0 Tilgængelig døgnet rundt alle dage 

2. Fareidentifikation 
2.1. Klassifikation af stoffet eller blandingen 
Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 
Fareklasse  
Farekategori  
Målorganer  
Faresætninger 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation  
Kategori 2  
---  
H319 
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Se afsnit 16 for den komplette tekst af H-sætninger nævnt i dette afsnit. 
Klassifikationer i henhold til EU-direktiverne 67/548/EØF og 1999/45/EF 

Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF 
Faresymbol/farekategori  
Risikosætninger 

Irriterende (Xi)  
R36 
Se afsnit 16 for den komplette tekst af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 
Vigtigste uønskede virkninger 

Menneskers sundhed: Se afsnit 11 for toksikologiske oplysninger. 
Fysiske og kemiske farer: Se afsnit 9 for fysikokemiske oplysninger. 
Potentielle miljøpåvirkninger: Se afsnit 12 for miljøoplysninger. 
2.2. Etiketelementer 
Etikettering i henhold til forordning (EF) nr.1272/2008 

Faresymboler: 
Signalord: Advarsel 



Faresætninger: H319 Forårsager øjenirritation. 
Forebyggelsessætninger 
Forebyggelse: P264 Vask hænderne grundigt efter brug. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. 
Respons: P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation, søg lægehjælp. 
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Farlige komponenter, som skal anføres på etiketten: 

• Citronsyre, monohydrat 
2.3. Andre farer 

Se afsnit 12.5 for resultater af PBT- og vPvB-vurderinger. 
Fare for støveksplosion 

3. Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer 
3.1. Stoffer 
Farlige komponenter  
Mængde [%] 
Klassifikation (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) 
Klassifikation (67/548/EØF) 
Fareklasse/farekategori 
Faresætninger 
Citronsyre, monohydrat 
CAS-nr.: 5949-29-1 
EC-nr.: 201-069-1 
C&L-nr.: 02-2119773813-30-0000 
<= 100 
Øjenirritation 2  
H319  
Xi; R36 

Se afsnit 16 for den komplette tekst af R-sætninger nævnt i dette afsnit. 
Se afsnit 16 for den komplette tekst af H-sætninger nævnt i dette afsnit. 

4. Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Generel anbefaling: Personen, der yder førstehjælp skal beskytte sig selv. Fjern den tilskadekomne fra det farlige 
område. Tag straks alt kontamineret tøj af. 
Ved indånding: Bring den tilskadekomne ud i frisk luft. Hvis symptomerne stadig forekommer søges lægehjælp. 
Ved hudkontakt: Vask straks af med sæbe og masser af vand. Hvis symptomerne stadig forekommer tilkaldes en 
læge. 
Ved kontakt med øjnene: Skyl omgående med masser af vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg 
straks øjenlæge. 
Ved indtagelse: Skyl munden med vand, og drik derefter masser af vand. Hvis symptomerne stadig forekommer 
søges lægehjælp. 
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4.2. De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer: Virker irriterende 
Virkninger: Øjenirritation. 
4.3. Angivelse af, om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Behandling: Behandling i henhold til lægens diagnose af patienten. 

5. Brandbekæmpelse 
5.1. Brandslukningsmidler 

Egnede brandslukningsmidler: Vandsprøjt, skum, slukningspulver eller CO2. 
Uegnede brandslukningsmidler: Kraftig, hel vandstråle 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Særlige farer under brandbekæmpelse: Brændbart materiale. Ild kan forårsage udvikling af kulilter. Det kan ikke 
udelukkes, at flyveild kan forårsage dannelsen af giftige stoffer fra omgivende materiale. Udsættelse for 
nedbrydningsprodukter kan udgøre en fare for helbredet. 
5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Særligt beskyttende udstyr til brandfolk: I tilfælde af ild bør der bæres selvstændigt respirationsapparat. 
Yderligere oplysninger: Ingen yderligere oplysninger er tilgængelige. 

6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer 

Personlige forholdsregler: Bær personligt sikkerhedsudstyr. Hold ubeskyttede personer væk. Sørg for passende 
ventilation, særligt i trange rum. Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå støvdannelse. Undgå at inhalere støv. 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Undlad at skylle ud i overfladevand eller sanitetsspildevandsystemer. 

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 
Citronsyre mono. korn CB 
Version 4.0 Trykt den 03.01.2012 
Revideret den 02.01.2012 
R6580 5/13 DA 
6.3. Metoder og materialer til indeslutning og oprensning 

Metoder og materialer til indeslutning og oprensning: Brug mekanisk udstyr til håndteringen af dette. Opbevar i 
egnede lukkede beholdere beregnet til bortskaffelse. Skyl med rigeligt vand. 
6.4. Henvisning til andre afsnit 

Se afsnit 8 og 13. 

7. Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Råd om sikker håndtering: Undgå støvdannelse. Hold tæt lukket på et tørt og køligt sted. Sørg for passende 
udsugning og støvopsamling ved maskineri. 
Forholdsregler vedr. hygiejne: Tag straks alt kontamineret beklædning af. Rygning samt indtagelse af mad og 
drikkevarer bør forbydes i det berørte område. Undgå støvdannelse. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Vask 
hænder før pauser og ved fyraften. Hold det væk fra føde- og drikkevarer. 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring herunder evt. uforenelighed 

Krav til opbevaringsområder og -beholdere: Hold det i et område med syrebestandig gulvbelægning. 
Råd om beskyttelse mod brand og eksplosion: Undgå støvdannelse. Fint støv i luften kan antændes. 
Yderligere oplysninger om betingelser for opbevaring: Beholder bør være tæt lukket. Opbevaring bør foregå et tørt 
sted. Undgå fugt. 
Råd om almindelig opbevaring: Inkompatibel med oxideringsmiddel. Baser 
Opbevaringsklasse: 11 Brændbare faste stoffer 
Opbevaringstemperatur: 30°C 
7.3. Særlige slutanvendelser 

Bemærk: Ingen kendte. 
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8. Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 
8.1. Kontrolparametre 



Øvrige grænseværdier for erhvervsmæssig påvirkning 
(Yderligere) Oplysninger: Indeholder ingen stoffer med grænseværdier for erhvervsmæssig påvirkning. 
8.2. Eksponeringskontrol 
Tekniske foranstaltninger 

Se beskyttende foranstaltninger angivet i afsnit 7 og 8. 
Personlige værnemidler 
Åndedrætsværn 

Anbefales: Påkrævet ved støvudslip 
Støvmaske 
Partikelfilter: P2 
Partikelfilter: P3 
Håndværn 
Anbefales: Vælg korrekt kemisk beskyttelse som: butylgummi 
Vær opmærksom på, at producentens oplysninger vedrørende gennemtrængelighed og gennembrydningstider samt 
særlige arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). 
Beskyttende handsker bør udskiftes ved første tegn på slid. 
Øjenbeskyttelse 
Anbefales: Sikkerhedsbriller 
Hud- og kropsværn 

Anbefales: Beskyttelsesdragt 
Miljøbeskyttende eksponeringskontrol 

Generel anbefaling: Undlad at skylle ud i overfladevand eller sanitetsspildevandsystemer. 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 
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9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform: fast 
Farve: hvid 
Lugt: lugtfri 
Tærskelværdi for lugt: ingen tilgængelige data 
pH: 1,8 (50 g/l; 20°C) 
Smeltepunkt(sinterval): 135 - 152°C 
Kogepunkt: ingen tilgængelige data 
Flammepunkt: ikke relevant 
Fordampningshastighed: ikke relevant 
Brændbarhed (fast form, gas): antændes ikke 
Øvre eksplosionsgrænse: ikke relevant 
Nedre eksplosionsgrænse: ikke relevant 
Damptryk: ikke relevant 
Relativ dampvægtfylde: ikke relevant 
Vægtfylde: 1,54 g/cm3 (20°C) 
Vandopløselighed: 676 g/l (25°C) opløselig 
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand: ingen tilgængelige data 
Antændelsestemperatur: ingen tilgængelige data 
Termisk nedbrydning: > 170°C 
Undlad at overophede, det kan medføre termisk nedbrydning. 
Viskositet, kinematisk: ikke relevant 
Eksplosive egenskaber: EU-lovgivning: Støv kan danne en eksplosiv blanding i luft. 
Oxiderende egenskaber: ikke-oxiderende 
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9.2. Andre oplysninger 

Rumvægt: 550 - 950 kg/m3 (20°C) 

10. Stabilitet og reaktivitet 



10.1. Reaktivitet 

Anbefaling: Ingen nedbrydning ved opbevaring og anvendelse som anbefalet. 
10.2. Kemisk stabilitet 

Anbefaling: Stabil under normale betingelser. 
10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Farlige reaktioner: Exoterm reaktion med: Oxiderende og reducerende stoffer 
Basisk reaktion med de fleste metaller. 
10.4. Forhold, der skal undgås 

Termisk nedbrydning: > 170°C 
Undlad at overophede, det kan medføre termisk nedbrydning. 
10.5. Inkompatible materialer 

Materialer, der skal undgås: Oxiderende og reducerende stoffer, inkompatibel med baser. 
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Farlige nedbrydningsprodukter: Ild kan forårsage udvikling af kulilter 

11. Toksikologiske oplysninger 
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 
Akut toksicitet 
Oral 

LD50 Oral: 5400 mg/kg (mus) (OECD Test Guideline 401) 
Indånding 
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ingen tilgængelige data 
Dermal 

LD50 Dermal: > 2000 mg/kg (rotte) 
Andre ruter 

LD50: 725 mg/kg (intraperitoneal; rotte) 
LD50: 940 mg/kg (intraperitoneal; mus) 
Irritation 
Hud 

Kan forårsage hudirritation hos personer med særligt følsom hud. 
Øjne 

Alvorlig øjenirritation 
Fare for mekanisk irritation forårsaget af støvpartikler. 
Sensibilisering 

Ingen sensibiliserende virkning ved hudkontakt. 
CMR-virkninger 
CMR-egenskaber 

Carcinogenicitet/kræftfremkaldende virkning: Viste ikke kræftfremkaldende eller misdannende virkninger ved 
dyreforsøg. 
Mutagenicitet: In vitro-prøver viste ikke mutagene virkninger 
Teratogenicitet (misdannende virkning): ingen tilgængelige data 
Reproduktionstoksicitet: Ingen reproduktionstoksicitet 
Toksicitet for særlige målorganer 
Engangsudsættelse 
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bemærkning: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som toksisk for særlige målorganer, engangsudsættelse. 
Gentagen udsættelse 

bemærkning: Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som toksisk for særlige målorganer, gentagen udsættelse. 
Øvrige toksiske egenskaber 
Toksicitet ved indånding 

Ikke klassificeret som toksisk ved indånding 

12. Miljøoplysninger 



12.1. Toksicitet 
Akut toksicitet 
Fisk 

LC50: 440 mg/l (Leuciscus idus (almindelig rimte/karpe); 48 t) (OECD Test Guideline 203) 
Toksicitet for dafnier og andre vandlevende hvirvelløse dyr. 

LC50: 1535 mg/l (Daphnia magna (vandloppe); 24 t) 
Alger 

425 mg/l (Scenedesmus quadricauda (grønalger); 168 t) 
Bakterier 

> 10.000 mg/l (Pseudomonas putida; 16 t) 
Stoffet kan ikke betragtes som værende hæmmende for marinebakterier (OECD 306). 
12.2. Persistens og nedbrydelighed 
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Persistens og nedbrydelighed 
Bionedbrydelighed 

Resultat: 98 % (Eksponeringstid: 2 dage) 
Let bionedbrydelig 
12.3. Bioakkumulationspotentiale 
Bioakkumulation 

Resultat: Bioakkumulerer ikke. 
helt opløselig 
12.4. Mobilitet i jord 
Mobilitet 

Resultat: ingen tilgængelige data 
12.5. Resultater for PBT- og vPvB-vurdering 
Resultater for PBT- og vPvB-vurdering 

Resultat: Disse oplysninger er ikke tilgængelige. 
12.6. Andre uønskede virkninger 
Biologisk iltforbrug (BOD) 

Resultat: 526 mg/g (Knyttet til: Biokemisk iltbehov) 
Yderligere miljøoplysninger 

Resultat: Undlad at skylle ud i overfladevand eller sanitetsspildevandsystemer. 

13. Overvejelser ved bortskaffelse 
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13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Produkt: Bortskaffelse sammen med normalt affald er ikke tilladt. Undlad at hælde produktet i afløb. Kontakt tjeneste 
til bortskaffelse af affald. 
Kontamineret emballage: Tøm kontamineret emballage grundigt. Det kan genbruges efter grundig og korrekt 
rengøring. Rengør beholder med vand. 
Europæisk affald 
Katalognummer:  
Det produkt kan ikke tildeles nogen affaldskode ifølge det europæiske affaldskatalog, da beregnet brug dikterer 
anvendelsen. Affaldskoden bestemmes i samråd med den regionale affaldshåndtering. 

14. Transportoplysninger 
Ikke farligt gods i henhold til ADR, RID og IMDG. 
14.1. UN-nummer 

Ikke relevant. 
14.2. UN - korrekt teknisk varebetegnelse 

Ikke relevant. 
14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke relevant. 
14.4. Emballeringsgruppe 



Ikke relevant. 
14.5. Miljøfarer 

Ikke relevant. 
14.6. Særlige sikkerhedsforanstaltninger for bruger 

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

IMDG: Ikke relevant. 

15. Lovmæssige oplysninger 
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15.1. Særlig(e) lovgivning/lovmæssige bestemmelser for stoffet eller blandingen vedrørende sikkerhed, 
sundhed og miljø 

WGK (Tyskland): WGK:1; let vandforurenende; WGK (Tyskland); klassifikationskilden er Bilag 2. 
Lovgivning i forbindelse med risiko for større ulykker: - Falder ikke ind under den tyske StörfallV. 
Andre lovmæssige bestemmelser: Erhvervsmæssige restriktioner: Direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, bør 
tages til efterretning samt direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen. 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Der er ingen tilgængelige data for dette produkt. 

16. Øvrige oplysninger 
Fuld tekst af de R-sætninger, der henvises til i afsnit 2 og 3. 

R36 Irriterende for øjne. 
Fuld tekst for de H-sætninger, der henvises til i afsnit 2 og 3. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 
|| Angiver opdateret afsnit. 
De anførte oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er korrekte så vidt vides ved datoen for revideringen. De angivne 
oplysninger beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og kan ikke betragtes som garanti eller 
specifikation af kvaliteter og udgør ikke et juridisk forhold. 
De angivne oplysninger i sikkerhedsdatabladet relaterer udelukkende til det specifikke omtalte materiale og er 
muligvis ikke gældende for sådant materiale, der anvendes i kombination med andet materiale eller i nogen proces, 
medmindre det er nærmere angivet i teksten 


