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5
Kopparsulfat, Pentahydrat

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Kopparsulfat, Pentahydrat
1.1. Produktbeteckning
01-2119520566-40
Registreringsnummer
CuSO4*5H2O
Kemisk formel
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Flotationsreagens i koncentratorer
Användningsområden
Råvara för framställning av metall
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Boliden Mineral AB P.O. Box 44 SE-101 20 Stockholm, Sweden
Leverantör
+46 8 610 15 00
Telefon
+46 8 31 55 15
Telefax
info.market@boliden.com
E-mail
+46 8 6101500 (endast kontorstid)
1.4. Telefonnummer för
nödsituationer

2. Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Carc. 1A - Cancerogenitet, H350
Repr. 1B - Reproduktionstoxicitet, H360D
Acute tox. 4 - Akut toxicitet, H302
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, H318
Skin Sens. 1 - Luftvägs- eller hudsensibilisering, H317
STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, H373
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, H400
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, H410
Klassificering enligt KIFS 2005:7
Xn, Xi, N
R22 - Farligt vid förtäring.
R40 - Misstänks kunna ge cancer.
R42/43 - Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
R36/38 - Irriterar ögonen och huden.
R50/53 - Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
2.2. Märkningsuppgifter
Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
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Fara
Faroangivelser
H350 - Kan orsaka cancer .?.
H360D - Kan skada det ofödda barnet.
H302 - Skadligt vid förtäring.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H373 - Kan orsaka organskador .? genom lång eller upprepad exponering .?.
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
Förebyggande
P201 - Begär särskilda instruktioner före användning.
P260 - Andas inte in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264 - Tvätta händerna grundligt efter användning.
P270 - Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Åtgärder
P301 + P312 - VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du känner dig dålig.
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 eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P314 - Sök läkarvård om du känner dig dålig.
P330 - Skölj munnen.
P333 + P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård.
P363 - Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen.
P391 - Samla upp spill.
Avfall
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till suitable disposal agency according to the local, regional or national regulation.

2.3. Andra faror

Ingen information.

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
3.1. Ämnen
Ämnesnamn
Registreringsnummer

CAS-nr

EG-nr

Halt/Konc

KIFS 2005:7 klassificering*
CLP/GHS klassificering*

HGV **
PBT/vPvB

Koppar(II)sulfat, pentahydrat

7758-99-8

231-847-6

96 %

Xn,Xi,N; R22-36/38-50/53

Ja
-

2%

Acute tox. 4, H302; Eye
Dam. 1, H318; Aquatic
Chronic 1, H410
Xn,N; R22-40-42/43-50/53

Nickel(II)sulfat, hexahydrat

10101-97-0

232-104-9

Acute tox. 4, H302; Skin
Sens. 1, H317; Resp. Sens.

Ja
-
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7664-93-9

Svavelsyra

231-639-5

1%

1, H334; Carc. 1A, H350;
Aquatic Chronic 2, H411
C; R35
Skin Corr. 1A, H314

Ja
-

*För R- och H-frasers och EUH-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.
**Finns Hygieniska gränsvärden redovisas dessa i avsnitt 8.

4. Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid
första hjälpen
Inandning

Om möjligt minska exponeringen med hjälp av frisk luft.
Ta personen till frisk luft och håll personen lugn.
Kontakta läkare.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder och tvätta utsatt hud med tvål och mycket vatten. Vid irritation
kontakta läkare.

Ögonkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta
läkare.

Förtäring

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om personen är vid fullt medvetande.
Vid nedsväljning kontakta genast läkare.
Visa detta säkerhetsdatablad eller etiketten.

4.2. De viktigaste symptomen och
effekterna, både akuta och
fördröjda
Inandning:

Sveda i ögon, näsa, mun och svalg samt hosta. Fint damm kan orsaka metallröksfeber (med
symptom som liknar influensa.)

Hudkontakt

Sveda, rodnad.

Ögonkontakt

Svår sveda, möjligen frätskador.

Förtäring

Brännande smärtor, metallsmak i munnen, svåra kräkningar och diarré möjligen innehållande blod.
Risk för allvarliga systemiska effekter (chock).
Förtäring av kopparföreningar kan orsaka en uttalad gastrointestinal irritation,
cirkulationsrubbningar, påverkan på centrala nervsystemet, skador på lever och njurar, hemolys
och methemoglobinemi. Upprepad hudkontakt eller inandning av nickelföreningar kan orsaka
sensibilisering. Upprepad inandning av lösliga nickelföreningar misstänks kunna orsaka cancer i
bihålorna i näsan, lungor och strupe.

4.3. Angivande av omedelbar
medicinsk behandling och särskild
behandling som eventuellt krävs

Inga andra än de som beskrivs i avsnitt 4.1.

5. Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel:

Använd släckmedel lämpliga för omgivande brand (finfördelat vatten, CO2, skum).
Produkten är inte brandfarlig.

5.2. Särskilda faror som ämnet

Kopparsulfatdamm kan bildas som nedbrytningsprodukt (på grund av torkning). Ytterligare
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eller blandningen kan medföra

värmeexponering kan ge upphov till giftiga gaser. Undvik att andas rök som kan vara giftig
beroende på närvaro av svaveloxider, SOx.

5.3. Råd till
brandbekämpningspersonal

Brandmän ska använda lämplig skyddsutrustning och sluten andningsutrustning, med positivt
tryck om möjligt, med ansiktsmask. Undvik att spruta vatten direkt på kopparsulfatsmälta.
Samla upp förorenat vatten för att undvika att detta når avlopp eller vattendrag. Flytta eller kyl
behållare med vattenspray.

6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder,
skyddsutrustning och åtgärder vid
nödsituationer

Skydda alla delar av kroppen. Luftvägarna skall skyddas (lämplig filtermask) om materialet är i
form av mikrokristaller (högre sannolikhet att produkten bildar damm). Håll obehöriga personer,
barn och djur på avstånd.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Täck utsläpp av kopparsulfat med plast om det finns en risk att ämnet blir fuktigt av regn eller
vatten från brandsläckare. Förhindra att ämnet sprids till brunnar, kulvertar eller vattendrag. Sug
upp utsläpp i flytande form med sand, jord eller något annat lämpligt material. Kontakta berörda
myndigheter om ämnet har kommit ut i vattendrag, spillvattensutsläpp, avlopp eller har
förorenat mark eller vegetation.

6.3. Metoder och material för
inneslutning och sanering

Använd inte vatten för att rengöra förorenade områden. Använd sand eller jord för att innesluta
spill. Täck spillet med sand eller jord och städa noggrant upp allt spill av produkten, utan att
generera damm. Lägg i en ren och torr behållare, stäng och ta bort den från området. Uppsamlat
spill ska hanteras som farligt avfall och omhändertas på lämpligt sätt. Om utsläppet är av
betydande mängd ska expert konsulteras.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Avfallshantering, se avsnitt 13.

7. Hantering och lagring
7.1. Försiktighetsmått för säker
hantering

Undvik dammbildning. Undvik inandning av damm. Hanteras i ett väl ventilerat utrymme eller
använd lämpligt andningsskydd (anti-damm mask). Undvik kontakt med hud och ögon, använd
arbetskläder, handskar och skyddsglasögon. Ät, rök eller drick inte under användning. Efter
användning, håll förpackningen väl tillsluten.

7.2. Förhållanden för säker
lagring, inklusive eventuell
oförenlighet

Förvara i stängd behållare åtskilt från fukt och solljus. Förvara produkten i ett väl ventilerat
utrymme åtskilt från brännbara material. Förvaras utom räckhåll för barn, djur och obehöriga
personer. Förvaras åtskilt från livsmedel.

7.3. Specifik slutanvändning

Transportera i en stor påse med innersäck av plast.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden:

Koppar och oorg. föreningar (som Cu, 7440-50-8)
- totaldamm, NGV: 1 mg/m³
- respirabelt damm, 0,2 mg/m³
Nickelföreningar (som Ni), utom nickelkarbonyl och trinickeldisulfid
- totaldamm, NGV: 0,1 ppm
Anm: C, S
Svavelsyra, CAS 7664-93-9
NGV: 1 mg/m³, KTV: 3 mg/m³
C = Ämnet är cancerframkallande.
S = Ämnet är sensibiliserande.
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8.2. Begränsning av exponeringen
Personlig skyddsutrustning

Använd lämpliga skyddskläder.

Andningsskydd

Använd vid behov andningsskydd med partikelfilter P2.

Ögon/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon.

Handskydd

Använd handskar av t ex neopren.

Begränsning av
miljöexponeringen:

Ingen information.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Blå
Färg
Fast (vid 20°C och 101,3 kPa), Kristallin
Form
Luktlös
Lukt
Ej tillämpligt
Flampunkt °C
Sönderdelas vid 110 °C
Smältpunkt / fryspunkt
Sönderdelas vid 110 °C
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Ej tillämpligt
Antändlighet (fast, gas):
Ej tillämpligt
Ångtryck
Ej tillämpligt (Ytspänning är inte tillämplig på oorganiska salter.)
Ytspänning
>= 2,286 g/cm3
Densitet
>= 22g/100g (H2O pH och temp. ej angett)
Vattenlöslighet
Ej tillämpligt
Fördelningskoefficient
n-oktanol/vatten
Ej tillämpligt
Självantändningstemperatur
110 °C
Sönderdelningstemperatur
Ej tillämpligt, ämnet är i fast form.
Viskositet
Ej tillämpligt
Explosiva egenskaper
Ej tillämpligt
Oxiderande egenskaper
Ej tillämpligt
Stabilitet i organiska
lösningsmedel
Ej tillämpligt
Dissociationskonstant
Ej tillämpligt
Självantändning
9.2. Annan information
d80 = ~2 mm, d50 = ~1,3 mm, d10 = ~0,6 mm
Granulometri

10. Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Reagerar häftigt med hydroxylamin och magnesium.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten bedöms vara stabil i normal lagringstemperatur och tryck.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Lösning kan reagera med magnesium under bildande av vätgas. Vid kontakt med hydroxylamin
(NH2OH) kan det (hydroxylamin) antändas. Vid temperaturer över 400 ºC sönderfaller
kopparsulfat och bildar kopparoxid och svaveldioxid.

10.4. Förhållanden som ska
undvikas

Undvik dehydrering (orsakad av värme) av saltet som kan bilda fint pulver och därigenom ge
upphov till dammbildning.
Undvik oavsiktlig kontakt med vatten eftersom detta löser upp saltet.

10.5. Oförenliga material

Magnesium, hydroxylamin
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10.6. Farliga
sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas vid temperaturer över 110 °C. I ett första steg dehydreras saltet under
bildande av vattenånga och ett finfördelat pulver. Ytterligare nedbrytning ger upphov till toxiska
föreningar som SOx-gaser, medan koppar omvandlas till en oxid.

11. Toxikologisk information
11.1. Information om de
toxikologiska effekterna
Akut toxicitet

Koppar(II)sulfat pentahydrat, 7758-99-8
LD50 Oralt råtta: 300 mg/kg kroppsvikt

Frätande/irriterande på huden

Produkten kan irritera huden.

Allvarlig ögonskada/irritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Produkten kan irritera huden och orsaka rodnad. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Upprepad
kontakt med nickel kan orsaka sensibilisering.

Mutagenitet i könsceller

Ingen information.

Cancerogenitet

Nickelföreningar i allmänhet betraktas som cancerframkallande, IARC grupp 1.
Vattenlösliga nickelsalter är inte bevisade cancerogena i djurtester.
Lösliga nickelsalter misstänks kunna orsaka cancer i näsans bihålor, lungor och strupe.

Reproduktionstoxicitet

Kan skada det ofödda barnet.

Specifik organtoxicitet - enstaka
exponering

Ingen information.

Specifik organtoxicitet - upprepad
exponering

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration

Upprepad inandning av nickelföreningar kan orsaka allergi och misstänks kunna orsaka cancer i
näsans bihålor, lungor och strupe.

Fara vid förtäring

Kopparföreningar kan orsaka uttalad gastrointestinal irritation, påverkan på centrala
nervsystemet, lever- och njurskador, hemolys och methemoglobinemi. Symptom på akut
förgiftning kan vara kräkningar, som ofta innehåller blod, och gulsot.

12. Ekologisk information
12.1. Toxicitet

Kopparsulfat är mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer.
Ett surt pH gynnar lösligheten av kopparföreningar.
Koppar(II)sulfat pentahydrat, 7758-99-8
LC50 Fisk 96h: 1,10 mg/l Art: Lepomis macrochirus
EC50 Daphnia 48h: 0,18 mg/l Art: D. magna

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Oorganiska metallföreningar eller metalljoner bionedbryts inte i miljön, men kan med tiden
omvandlas abiotiskt till andra föreningar eller tillstånd.
Omvandlingens omfattning beror av t ex partikelstorlek, syretillgång, pH, sammansättning av
organiska och oorganiska material i mark, vatten och sediment.
Kopparjoner är mycket giftiga för vattenlevande organismer och kan inte bionedbrytas.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Kopparsulfat ackumulerar inte.

12.4. Rörligheten i jord

Kopparsulfat är väldigt lösligt och anses ha hög rörlighet i vatten. Rörligheten påverkas av t ex
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syretillgång, pH och sammansättning av organiska och oorganiska material i mark, vatten och
sediment.
12.5. Resultat av PBT- och
vPvB-bedömningen

Uppfyller inte kraven för PBT-och vPvB-ämnen.

12.6. Andra skadliga effekter

Effekter på reningsverk: Produkten kan höja nivåerna av ekotoxiska metaller i slam från
reningsverk. Koppar kan ha en skadlig effekt på mikroorganismer i reningsverk.

13. Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Joner av de flesta tungmetaller kan fällas och filtreras som sulfider eller andra föreningar med låg
löslighet. Fällningarna skickas till en godkänd mottagare av farligt avfall.
EWC-kod: 06 04 05, Avfall som innehåller andra tungmetaller
Avfall innehållande detta ämne får ej förbrännas i anläggning utan särskilt tillstånd. (SFS
1997:692)

14. Transportinformation
14.1. UN-Nummer
14.2. Officiell transportbenämning
14.3. Faroklass för transport
Klass: Väg/järnväg (ADR/RID)
Klass: Sjö (IMDG/IMO)
Klass: Flyg(ICAO/IATA)
Faro-nr:
14.4. Förpackningsgrupp
EmS
Marine Pollutant
14.5. Miljöfaror

3077
MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S. (Kopparsulfat)

14.6. Särskilda
försiktighetsåtgärder

Ingen information.

9
9
9
90
III
F-A, S-F
PP
Vattenförorenande.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II Ingen information.
till MARPOL 73/78 och IBC-koden

15. Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om
ämnet eller blandningen när det
gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkters innehåll av detta ämne skall redovisas i anmälan till produktregistret (KIFS 2008:2 7
kap. 3).
Ämnet är en biocid och finns upptagen i Kommissionens Förordning EG 2032/2003
Ämnet är ett prioriterat riskminskningsämne i Kemikalieinspektionens PRIO-databas.
Existerande verksamt ämne i andra fasen av EU:s arbetsprogram om utsläppande av
biocidprodukter på marknaden (EG 1451/2007)
Utsläpp av mer än 10 kg Cu/år till luften, 20 kg Cu/år till vatten eller 50 kg Cu/år till mark, skall
tas upp i miljörapporten (NFS 2006:9 5§ o Bil 2, EG 166/2006 Bil. II:20)
Kravnivåer för 'ämnen som är mycket giftiga för vattenlevande organismer' finns i Förordningen
om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:382, SRVFS
2005:2 och AFS 2005:19). Lägre nivån är 100 ton och den högre är 200 ton.

15.2.
Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna produkt.

16. Annan information
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Reviderad information

Generell uppdatering.

Referenser

Tidigare säkerhetsdatablad
Material från Boliden AB
Kemiska Ämnen, Prevent
Avfallsförordning (2001:1063)

Övrigt

Säkerhetsdatablad i enlighet med förordning (EU) Nr 453/2010
Ersätter tidigare utgåvedatum: 2004-07-16
Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om
informationen är tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är Boliden AB.
Säkerhetsdatabladet har upprättats i samarbete med Argentum Miljö AB.

Faroangivelser
H302 - Skadligt vid förtäring.
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H350 - Kan orsaka cancer .?.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Riskfraser
R22 - Farligt vid förtäring.
R35 - Starkt frätande.
R36/38 - Irriterar ögonen och huden.
R40 - Misstänks kunna ge cancer.
R42/43 - Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
R50/53 - Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

