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Produktnamn: Green Gobbler 

 
Tillverkare: Ecoclean Solutions 

47 Heiser CT 
Farmingdale, NY 11735 

 
Telefonnummer: (516) 308-7200 

Framställningsdatum: 03/18/2015 

Produktanvändning: Avloppsrensning 
 

 

ÖVERSIKT VID NÖDSITUATION 

VARNING! 
 

Orsakar allvarlig ögonirritation. Långvarig hudkontakt kan orsaka irritation. Kan vara farligt vid förtäring. Inhalation 
av pulver kan orsaka irritation på slemhinnor och övre luftvägar. 
 

 

 

Beståndsdel CAS-nr Mängd 

Mononatriumsulfat 7681-38-1 Ingen upplysning 

Andra ofarliga beståndsdelar Blandning Ingen upplysning 
 

(Se avsnitt 8 för gränsvärden) 

 
 

 

 

Inhalation: Sök frisk luft. Kontakta läkare om irritation eller andra symptom kvarstår. 

 
Hudkontakt: Skölj huden noga med vatten efter kontakt. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår. 

 
Ögonkontakt: Skölj ögonen med vatten i minst 15 minuter samtidigt som du håller isär både övre och nedre 
ögonlock. Ta ur ev. kontaktlinser efter de första 5 minuterna; fortsätt sedan skölja. Kontakta läkare om irritationen 
kvarstår. 

 
Förtäring: Om personen är vaken och vid medvetande ska personen skölja munnen med vatten och dricka ett 
glas vatten för att späda ut det intagna ämnet. Framkalla inte kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till 
en person som är medvetslös eller har kramper. Kontakta en läkare eller giftcentralen. 
 
 

 

1. PRODUKT- OCH FÖRETAGSIDENTIFIKATION 

2. Faroidentifiering 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar 

4. Åtgärder vid första hjälpen 
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Släckningsmedel: Använd ett släckningsmedel lämpligt för omgivande brand. 

 
Särskilda brandbekämpningsåtgärder: Brandmän bör använda sluten luftförsedd andningsmask med övertryck 
och fullständig skyddsklädsel för bränder i områden där kemikalier används eller lagras. 

 
Ovanliga brandrisker: Ej antändbar eller brännbar. 

 
Farliga förbränningsprodukter: Termisk sönderdelning kan producera oxider av svavel och natrium. 
 

 

Undvik kontakt med spillt material och inhalation av damm. Torka upp med fuktigt torkpapper eller sopa försiktigt 
upp utan att göra dammet luftburet. Spola ner i avloppet (om tillåtet) eller samla upp i lämplig behållare för 
bortskaffning. Tvätta spillområdet med vatten. Rapportera spill i enlighet med lokala och regionala förordningar. 

 
 

 

Förhindra ögonkontakt. Undvik inhalation av damm och långvarig kontakt med huden. Tvätta noggrant efter 

hantering. Öppna inte påsar innan de ska användas. Använd hela förpackningens innehåll och bortskaffa den 

tomma förpackningen på en plats oåtkomlig för barn och husdjur. BLANDA INTE med andra 

hushållsrengöringsmedel. Håll utom räckhåll för barn. 

 
 

 
 

KEMIKALIE GRÄNSVÄRDE FÖR 
EXPONERING 

Mononatriumsulfat Ej fastställt 

Andra ofarliga beståndsdelar Ej fastställt 
 

Ventilation: Ingen särskild ventilation krävs för normal användning. 

Andningsskydd: Inget som krävs för normal användning. 

Handskar: Undvik hudkontakt och tvätta händerna efter användning. Gummihandskar rekommenderas om hantering 
måste ske med händer. 

Skyddsglasögon: Undvik ögonkontakt. Skyddsglasögon rekommenderas vid behov för att undvika kontakt med 
ögon där stänk sannolikt kan uppstå. 

Annan skyddsutrustning/kläder: Inget som krävs för normal användning. 

 

 

 

 

 

5. Brandbekämpningsåtgärder 

7. Hantering och lagring 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

6: Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp 
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Utseende och lukt: Benvitt pulver. 
 

pH-värde: Ej tillämpligt Specifik gravitation: 2,74 g/cm3 

Kokpunkt: Ej fastställd Ångtryck: Ej tillämpligt 

Smältpunkt: ~ 180 °C Ångdensitet: Ej tillämpligt 

Löslighet i vatten: Helt löslig Flyktiga ämnen: > 0 % 

Koefficienten för vatten-/oljedistribution: Ej tillämpligt Avdunstningshastighet: Ej tillämpligt 

Flampunkt: Ingen Självantändningstemperatur: Ingen 

Brännbarhetsgränser: LEL: Ej tillämpligt Viskositet vid 25 °C: Ej tillämpligt 

UEL: Ej tillämpligt  

 
 

 

Stabilitet: Stabil 

Förhållanden som ska undvikas: Låt alla förpackningar vara slutna till dess att de ska användas. 

Inkompatibilitet: Starka syror, baser och oxidationsmedel. BLANDA INTE med klorblekmedel, ammoniak 
eller någon annan hushållsrengöringsprodukt. 

Farliga sönderdelningsprodukter: Termisk sönderdelning kan producera oxider av svavel och natrium. 

Farlig polymerisation: Uppstår ej. 
 

 

Akuta faror: 
 

Inhalation: Pulver kan orsaka irritation i näsa, svalg och övre luftvägar. 
 

Hudkontakt: Kan orsaka hudirritation vid långvarig kontakt, särskilt med fuktig eller våt hud. 

Ögonkontakt: Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka ögonskada vid långvarig kontakt utan sköljning. 

Förtäring: Kan vara farligt vid förtäring. Orsakar mun-, svalg- och gastrointestinal irritation. 

Kroniska faror: Inga kända. 

Sjukdomstillstånd som förvärras av exponering: Redan befintliga hudsjukdomar, ögonproblem eller 
lungsjukdomar. 

Cancerframkallande: Ingen av beståndsdelarna listas som cancerframkallande eller potentiellt 
cancerframkallande av IARC, NTP, ACGIH eller OSHA. 

 
Akuta toxicitetsvärden: 

 
Mononatriumsulfat Oral Rat LD50: 2140 mg/kg (en 

uppskattning) 
 

 

Natriumsulfat (analog förening) LC50: Fathead minnow (Pimephales promelas) 7960 mg/L/96 hr 
LC50: Daphnia magna 1766 mg/L/48 hr 
EC50 nitzschia linearis 1900 mg/L/120 hr 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

10. Stabilitet och reaktivitet 

11. Toxikologisk information 

12. Miljöinformation 
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Bortskaffa i enlighet med alla lokala krav, statliga/regionala krav och myndighetskrav. 
 

 

DOT-beskrivning för farliga material: 
Officiell transportbenämning: Oreglerat 
UN-nummer: Inget 
Faroklass/förpackningsgrupp: Ingen 
Märkningskrav: Inget 

 

 

USA: 

 
CERCLA Section 103: Denna produkt omfattas inte av CERCLA-rapporteringskrav. Många stater har 
strängare krav på rapportering av utsläpp. Rapportera spill i enlighet med statliga krav, lokala krav och 
myndighetskrav. 

 
SARA farokategori (311/312): Akut hälsa. 

 
SARA 313: Denna produkt innehåller följande kemikalier som är föremål för kraven kring årlig 
utsläppsrapportering i enlighet med SARA Title III, Section 313 (40 CFR 372): Inga 

 
EPA TSCA Inventory: Alla beståndsdelar i denna produkt är listade på EPA TSCA Inventory. 

 
California Proposition 65: Denna produkt innehåller följande ämnen som delstaten Kalifornien anser kan 
orsaka cancer och/eller reproduktionsskada (födelsedefekter): Inga 

 
 

 

NFPA-klassificering (NFPA 704): Hälsa: 2 Brand: 0 Instabilitet: 0 
HMIS-klassificering: Hälsa: 2 Brand: 0 Fysisk fara: 0 

          Revisionssammanfattning: Nytt MSDS 
 

 

13. Bortskaffning: 

14. Transportinformation 

15. Information gällande föreskrifter 

16. Övrig information 


