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1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Produktnamn HPExcel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % S (EU 10-5-16 + 1 % Fe) 
(9799P, 9794P, 8799SK, 8794SK) 

REACH-
registreringsanmärkningar 

Denna blandning är undantagen från REACH-registrering enligt 
förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla råmaterial i denna 
blandning är REACH-registrerade vid behov.  

1.2. Relevanta identifierade användningar för ämnet eller blandningen samt användningar som det 
avråds från 

Identifierad användning Gödsel 

1.3. Närmare information om leverantören av säkerhetsdatabladet 

Leverantör E. Marker A/S, Okslundvej 8, Bov, DK-6330 Padborg

1.4. Nödtelefon 

Nödtelefonnummer +45 74 67 08 08 Kontorstid 8:00-16:00 endast vardagar

2. Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (EG 1272/2008) 

Klassificering (EG 1272/2008) 

Fysikaliska/kemiska risker Ej klassificerat 

Hälsorisker Eye Irrit. 2 - H319 

Miljöfaror Ej klassificerat 
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2.2. Märkningselement 
       Piktogram 

Signalord Varning 

Faroangivelser H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 

Skyddsangivelser P264 Tvätta förorenad hud grundligt efter användning. 
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. 
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt 
med vatten i flera minuter. Ta ur ev. kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. 
P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 
P362+P364  Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används 
igen. 

Ytterligare 
försiktighetsåtgärder 

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P321 Särskild behandling (se medicinsk rådgivning på denna etikett). 

2.3. Andra faror Detta ämne klassificeras inte som PBT eller vPvB enligt rådande EU-
kriterier 

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar

3.2. Blandningar 

SSP-enkel superfosfat 10-30 %

CAS-nummer: 8011-76-5 EG-nummer: 232-379-5 REACH-registreringsnummer: 
01- 
2119488967-11-XXXX 

Klassificering 
Eye Irrit. 2 - H319 

Klassificering (67/548/EEG eller 
1999/45/EG) 
Xi; R41 

Extra Organic 1-5%

CAS-nummer: -------- 
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Klassificering 
Skin Irrit. 2 - H315 
Eye Irrit. 2 - H319 

  

Järn(II)sulfat 1-5%  

CAS-nummer: 7720-78-7 EG-nummer: 231-753-5 

Klassificering 
Acute Tox. 4 - H302 
Skin Irrit. 2 - H315 
Eye Irrit. 2 - H319 
 

 

Se fullständig ordalydelse för samtliga riskfraser eller faroangivelser i avsnitt 16. 

4. Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning Sök läkare om symtomen är svåra eller kvarstår 

Förtäring Sök läkare om symtomen är svåra eller kvarstår 

Hudkontakt Tvätta huden noga med tvål och vatten eller använd ett godkänt 
hudrengöringsmedel. Sök läkare om symtomen är svåra eller kvarstår 
efter att du tvättat dig 

 
Ögonkontakt 

 
Skölj omedelbart med rikligt med vatten. Ta bort eventuella 
kontaktlinser, om det enkelt låter sig göras. 
Fortsätt skölja. Skölj i minst 10 minuter. Sök läkare om symtomen är 
svåra eller kvarstår efter att du tvättat dig 

 
4.2. Viktigaste symptom och effekter, både akuta och fördröjda 

Inandning Damm i höga koncentrationer kan irritera andningsorganen 

Förtäring Inga skadliga effekter förväntas från sådana kvantiteter som sannolikt 
kan intas av olyckshändelse 

Hudkontakt Hudirritation bör inte uppträda vid rekommenderad användning 

Ögonkontakt Långvarig eller upprepad exponering kan orsaka allvarlig irritation. 
Kan orsaka allvarlig ögonirritation. 
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4.3. Angivande av om ögonblicklig läkarhjälp och särskild behandling är nödvändig 

Anmärkningar till läkaren Behandla efter symptom 

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel Produkten är inte brandfarlig. Använd släckmedel som lämpar sig för 
den omgivande branden 

Olämpliga släckmedel Ej tillämpligt 

5.2. Särskilda faror i samband 
med ämnet eller blandningen 

Inga kända 

5.3. Anvisningar för 
brandpersonal 

Skyddsåtgärder under 
brandbekämpning 

Evakuera området. Behållare som är exponerade för värme ska kylas 
ned med vattenstråle och flyttas från brandområdet, om detta kan 
göras utan risk. 

Särskild skyddsutrustning 
för brandpersonal 

Använd skyddsutrustning som lämpar sig för de omgivande 
materialen. Bär en fristående tryckluftsapparat (SCBA) i positivt 
tryckläge, samt lämplig skyddsutrustning. Klädsel för brandpersonal 
enligt den europeiska standarden EN469 (inklusive hjälmar, 
skyddskängor och handskar) ger en grundläggande skyddsnivå vid 
kemiska incidenter. 
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6.  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

 
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurer 
 
 
Personliga skyddsåtgärder 

 
 
Undvik inandning av damm, samt kontakt med hud och ögon. Använd 
lämpligt andningsskydd om ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig 
skyddsutrustning, inklusive handskar, skyddsglasögon/ansiktsskydd, 
andningsmask, stövlar, kläder eller förkläde, efter behov. Var försiktig 
eftersom golv och andra ytor kan bli hala. 

 
6.2. Miljöskyddsåtgärder 

 

 
Produkten bryts ned långsamt. Produkten  förväntas inte vara 
miljöfarlig. Undvik spill eller spridning till avlopp eller vattendrag. 

 
6.3. Metoder och material för 
indämning och sanering 

 
Var försiktig eftersom golv och andra ytor kan bli hala. Undvik att 
skapa och sprida damm. Samla upp spill med borste och skyffel och 
återanvänd det, om möjligt. Behållare med uppsamlat spill måste 
förses med korrekt märkning med information om innehåll samt 
farosymbol. 
Bortskaffa innehållet/behållaren i enlighet med nationell lagstiftning. 
Töm inte i avloppet. Samla upp och bortskaffa spill enligt punkt 13. 

 
6.4. Hänvisning till andra 
punkter 

 
För personlig skyddsutrustning, se punkt 8. För avfallshantering, se 
punkt 13. 

7. Hantering och lagring 

7.1. Förhållningsregler för säker hantering 

Försiktighetsåtgärder vid 
användning 

Läs etiketten före användning. Använd lämplig klädsel för att förhindra 
upprepad eller längre tids hudkontakt. Undvik inandning av damm, 
samt kontakt med hud och ögon. 

 
Råd om generell arbetshygien 

 
Ät inte, drick inte och rök inte vid användning av denna produkt. Tvätta 
händerna noga efter hantering. Tvätta dem i slutet av varje arbetsskift 
och innan du äter, röker eller använder toaletten. 

 
7.2. Villkor för säker 
förvaring, inklusive eventuell 
oförenlighet 

 
Förvaras på torr plats. Förvara behållaren på en välventilerad plats. 
Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras på avstånd från oförenliga 
material (se punkt 10). 

 
7.3. Specifik slutanvändning 

 
De identifierade användningarna för produkten beskrivs i avsnitt 1.2. 
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8.  Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Yrkeshygieniska gränsvärden 
 
Ammoniumsulfat 

 

Gränsvärde för 
långtidsexponering (8 timmars 
tidsvägt medelvärde, TWA) 
 

LTEL 10 mg/m3 

Kaliumklorid (CAS: 7447-40-7)  

DNEL Arbetare - Dermalt; kortvariga systemiska effekter: 580 mg/kg/dag 
Arbetare - Dermalt; långvariga systemiska effekter: 580 mg/kg/dag 
Arbetare - Inhalering; kortvariga systemiska effekter: 292 mg/m³ 
Arbetare - Inhalering; långvariga systemiska effekter: 292 mg/m³ 

 
PNEC 

 
Industri - Färskvatten; 0,047 mg/l 
              - Havsvatten; 0,047 mg/l 
 

 
SSP-enkelt superfosfat  (CAS: 8011-76-5) 

 
DNEL 

 
Arbetare - Inhalering; långvariga systemiska effekter: 3,1 mg/m³ 
Arbetare - Dermalt; långvariga systemiska effekter: 17,4 mg/kg/dag 
Allmän population - Inhalering; långvariga systemiska effekter: 0,9 
mg/m³ 
Allmän population - Oralt; långvariga systemiska effekter: 2,1 
mg/kg/dag 
Allmän population - Dermalt; långvariga systemiska effekter: 10,4 
mg/kg/dag 

 
PNEC 

 
- Färskvatten; 1,7 mg/l 
- Havsvatten; 0,17 mg/m³ 
- Intermittent frisättning; 17 mg/l 
- STP; 10 mg/l 
 
 
 

Urea (CAS: 57-13-6)  

DNEL Konsument - Oralt; långvariga systemiska effekter: 42 mg/kg/dag 
Konsument - Oralt; kortvariga systemiska effekter: 42 mg/kg/dag 
Konsument - Dermalt; långvariga systemiska effekter: 580 mg/kg/dag 
Konsument - Dermalt; kortvariga systemiska effekter: 580 mg/kg/dag 
Industri/Yrkesverksamhet - Dermalt; långvariga systemiska effekter: 580 
mg/kg/dag 
Industri/Yrkesverksamhet - Dermalt; kortvariga systemiska effekter: 580 
mg/kg/dag 
Konsument - Inhalering; långvariga systemiska effekter: 125 mg/m³ 
Konsument - Inhalering; kortvariga systemiska effekter: 125 mg/m³ 
Industri/Yrkesverksam - Inhalering; kortvariga lokala effekter: 292 mg/m³ 
Industri/Yrkesverksam - Inhalering; kortvariga systemiska effekter: 292 mg/m³ 
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PNEC - Färskvatten; 0,47 mg/l 
- Havsvatten; 0,047 mg/l 

8.2. Exponeringskontroll  

Skyddsutrustning 
 

 
 

 

Lämpliga tekniska 
kontrollåtgärder 

All hantering ska ske i väl ventilerade utrymmen 

Ögon/ansiktsskydd Använd skyddsglasögon 

Handskydd Använd skyddshandskar 

Annat hud- och kroppsskydd Använd lämplig klädsel för att förhindra upprepad eller längre tids 
hudkontakt 

Hygienåtgärder Tvätta händerna noga efter hantering. Ät inte, drick inte och rök inte 
vid användning av denna produkt 

Andningsskydd Inga speciella rekommendationer 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1.  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

 
Utseende 

 
Granulat 

Färg 
 

Beige till mörkbrunt eller svart 

Lukt Mild 

Lukttröskel Ej bestämd 
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pH Svagt sur 

Smältpunkt 
 

Ej relevant 

Initial kokpunkt och 
kokintervall 

Ej relevant 

Flampunkt Ej relevant 

Förångningshastighet Ej relevant 

Brännbarhet (fast, gas) Produkten är inte brandfarlig. 

Ångtryck Ej relevant 

Ångdensitet Ej relevant 

Relativ densitet Ej relevant 

Löslighet Ej känd 

Fördelningskoefficient Ej känd 

Självantändningstemperatur Ej relevant 

Nedbrytningstemperatur Ej relevant 

Viskositet Ej relevant 

Explosiva egenskaper Ej relevant 

Oxiderande egenskaper Uppfyller inte kriterierna för klassificering 

9.2. Annan information  

Annan information Ingen information krävs 
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10. Stabilitet and reaktivitet 

10.1. Reaktivitet Inga testdata specifikt relaterade till reaktivitet är tillgängliga för denna 
produkt eller dess beståndsdelar 

10.2. Kemisk stabilitet Stabil vid förvaring på torrt ställe 

10.3. Risk för farliga 
reaktioner 

Inga kända potentiella risker för farliga reaktioner 
 

10.4. Förhållanden som ska 
undvikas 

Det finns inga kända förhållanden som med sannolikhet kommer att 
leda till en farlig situation 

10.5. Inkompatibla material 
 

Inga kända 

10.6. Farliga 
nedbrytningsprodukter 

Inga kända 

11. Toxikologisk information 

11.1. Information om toxikologiska effekter 

Akut toxicitet - oralt 
ATE oralt (mg/kg) 

29 154,52 

Akut toxicitet - dermalt 
Noteringar (dermalt LD₅₀) 

Inga specifika testdata tillgängliga 
 

Akut toxicitet - inhalering 
Noteringar (inhalering LC₅₀) 

Inga specifika testdata tillgängliga 
 

Hudfrätande/irriterande Baserat på tillgängliga uppgifter är klassificeringskriterierna inte 
uppfyllda 

Allvarlig ögonskada/irritation 
 

In vitro-testning utförd på produkter med SSP-innehåll <62%, 2015. 
Resultat: Reducerad klassificering till Orsakar ögonirritation. 
Testmetod OECD 438. Detta är mindre allvarligt än den 
harmoniserade klassificeringen för superfosfater, som är Orsakar 
ögonskador 1, H318. 
 

Respiratorisk sensibilisering 
 

Inga specifika testdata tillgängliga 

Hudsensibilisering Ej bestämd.  
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Mutagenicitet i könsceller 
Gentoxicitet - in vitro 

Detta ämne visar inga tecken på mutagena egenskaper 

Carcinogenicitet Inga specifika testdata tillgängliga 

Reproduktionstoxicitet - 
fertilitet 

Innehåller inga ämnen som är kända för reproduktionstoxicitet 

Specifik målorgantoxicitet – 
enstaka exponering 
STOT – enstaka exponering 

Ej klassificerat som specifikt målorgantoxiskt efter enstaka exponering 

 
Specifik målorgantoxicitet – 
upprepad exponering 
STOT – upprepad exponering 

 
Ej klassificerad som specifikt organtoxiskt efter upprepad exponering 

 
Risk vid inandning 

 
Förväntas inte utgöra en risk vid inandning, baserat på kemisk struktur 
 

Ögonkontakt Produkten anses utgöra en låg risk vid normala 
användningsförhållanden. Kan orsaka ögonirritation. Kan orsaka 
allvarliga ögonskador 

12.  Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Ekotoxicitet Produkten förväntas inte vara giftig för vattenlevande organismer. 

 
12.2. Persistens och 
nedbrytbarhet 

 
Produkten bryts ned långsamt. 

 
12.3. 
Bioackumuleringspotential 
Fördelningskoefficient 

 
Ej känd 

 
12.4. Mobilitet i jorden 
 

 
Inga data tillgängliga 

12.5. Resultat av PBT- och 
vPvB-bedömning  

Denna produkt innehåller inga ämnen klassificerade som PBT eller 
vPvB. 

12.6. Andra skadliga effekter Ej relevant 
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13. Avfallshantering

13.1. Avfallshanteringsmetoder 

Allmän information Avfallet ska bortskaffas via godkänt avfallshanteringsföretag i enlighet 
med lokala föreskrifter för avfallshantering. 

Bortskaffningsmetoder Generering av avfall bör minimeras och undvikas när så är möjligt. 
Återanvänd eller återvinn produkter när så är möjligt. Förvara endast 
produkter i korrekt märkta behållare. Bortskaffa innehållet/behållaren i 
enlighet med nationell lagstiftning. Ingen särskild bortskaffningsmetod 
krävs. Töm inte i avloppet. 

14. Transportinformation

Allmänt Produkten omfattas inte av internationella regelverk för transport av 
farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). 

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt 

14.2. UN-transportbeteckning Ej tillämpligt 

14.3. Transportfaroklasser Transportvarningsskylt krävs ej 

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt 

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarligt ämne / 
havsförorenande 

Nej 

14.6. Speciella 
försiktighetsåtgärder för 
användaren 

Ej tillämpligt 

14.7. Bulktransport enligt 
Bilaga II i MARPOL73/78 och 
IBC-koden 

Ej tillämpligt 
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15. Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen vad gäller säkerhet, hälsa och miljö 

EU-lagstiftning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (i dess ändrade lydelse). 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (REACH) (i dess ändrade lydelse). 

 
15.2. Kemikaliesäkerhets-
bedömning 

 
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts. 

  
 

16. Annan information 

Förkortningar och akronymer 
som används i 
säkerhetsdatabladet 

ATE: Acute Toxicitet Estimate. [Uppskattad akut toxicitet] 
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road. [Den europeiska överenskommelsen om 
internationell transport av farligt gods på väg] 
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Inland Waterways. [Den europeiska 
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre 
vattenvägar] 
CAS: Chemical Abstracts Service. 
DNEL: Derived No Effect Level. [Härledd nolleffektnivå] 
GHS: Globally Harmonized System. [Globalt harmoniserat system] 
IATA: International Air Transport Association. [Det internationella 
flygtransportförbundet] 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods. [Internationella regler 
för sjötransport av farligt gods] 
ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous 
Goods by Air. [Tekniska instruktioner för flygtransport av farligt gods] 
LC₅₀: Lethal Concentration to 50 % of a test population. [Dödlig 
koncentration för 50 % av en testpopulation] 
LD₅₀: Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose). 
[Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (Medianvärde, dödlig dos)] 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance. [Långlivat, 
bioackumulerande och giftigt] 
PNEC: Predicted No Effect Concentration. [Uppskattad 
nolleffektkoncentration] 
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals Regulation (EG) Nr 1907/2006. [Registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier] 
SVHC: Substances of Very High Concern. [Ämnen som inger mycket 
stora betänkligheter] 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative. [Mycket långlivat 
och mycket bioackumulerande] 
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Revisionskommentarer 

Fullständig ordalydelse för 
riskfraser 

Fullständig ordalydelse för 
faroangivelser 

Anmärkning 

Datum 

cATpE: Converted Acute Toxicitet Point Estimate. [Omvandlat 
punktestimat för akut toxicitet.] 
LOAEC: Lowest Observed Adverse Effect Concentration. [Lägsta 
koncentration där skadlig effekt observeras] 
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level. [Lägsta nivå där 
skadlig effekt observeras] 
EC₅₀: 50% of maximal Effective Concentration. ["Den effektiva 
koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons."] 
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level. [Nivå där ingen skadlig 
effekt observeras] 
NOEC: No Observed Effect Concentration. [Nolleffektkoncentration] 
LOEC: Lowest Observed Effect Concentration. [Lägsta koncentration 
vid vilken verkningar observeras] 
DMEL: Derived Minimal Effect Level. [Härledd minimal effektnivå] 

OBS! Linjer i marginalen indikerar betydande förändringar från 
föregående revision. 

R22 Skadligt vid förtäring 
R36/38 Irriterar ögonen och huden 
R41 Risk för allvarliga ögonskador 

H302 Skadligt vid förtäring 
H315 Irriterar huden 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 

Denna information berör bara det specifika materialet i fråga och gäller 
eventuellt inte för sådant material när det används i kombination med 
annat material eller i vilken som helst process. Informationen är, så vitt 
företaget vet, korrekt och tillförlitlig vid angivet datum. Ingen garanti 
eller försäkran kan dock ges för att den är exakt, tillförlitlig eller 
komplett. Det är användarens ansvar att själv försäkra sig om i vilken 
mån informationen är lämplig för hans egen användning. 

10.05.2021 


