
Riskbedömningsunderlag för: 

Bedöms vara: 

Information till 

Ämne: 

Form, reaktant/produkt: 

Koncentration/massa: 

Avfall:

Avfall: 

Förberedelser: 
(riskreducerande 

åtgärder) 

Experiment:
(riskreducerande 

åtgärder)

Efterarbete:
(riskreducerande 

åtgärder) avfall, 
disk 

Datum:    

Om något händer:

Namn:

Viktig 
info vid 
olycka:

(t.ex. 
telefon, 
adresser)

Ämne: 

Form, reaktant/produkt:  

Faropiktogram: 

Faropiktogram:

Koncentration/massa:

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryssa)

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryss) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryss) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryss) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryss) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryss)



Faroangivelser: 
(H-fraser)

Skyddsangivelser: 
(P-fraser)

Avfall:

Ämne:

signalord:

Koncentration/
massa:

Riskbedömningsunderlag sida 2 - sammanställning kemiska riskkällor 

Ämne:

Skyddsangivelser: 
(P-fraser)

Avfall:  

Koncentration/
massa: 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryssa) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryssa) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryssa) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryssa) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryssa) 

Hygieniskt 
gränsvärde 
finns (kryssa) 

Form:
reaktant/produkt:

Form:
reaktant/produkt:

Faropiktogram:

Faropiktogram:

Faroangivelser:
(H-fraser)

signalord:
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	Logo_af_image: 
	Namn: Diskormen
	Riskbedömningen avser: [Demonstration]
	risk: [måttligt riskfylld]
	Information till elever: Var förberdd med en bricka som underlag när ormen kommer ut
	Förberedelser: Mortla kaliumjodiden för bättre reaktion (katalys)
	Experiment: Bricka eller utförs i vask. Kom inte i kontakt med "ormen" då jod kan färga skinnet. 
	Efterarbete: Behandla diskormen med askorbinsyra eller en C-vit. Joden bildar jodid. Allt kan då slängas i avloppet med vatten. Om händerna blivit bruna av jod, gnugga händerna med fast askorbinsyra. 
	Datum: 2020-01-16
	Namnteckning: Karin Axberg
	Vid olycka: 
	Viktig information: 
	Avfall 1: [-]
	Koncentrationmassa: 40 ml
	Hfras 1: H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande. H302 Skadlig vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H332 Skadlig vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
	P-fras ämne 1: P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P220 Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material. P221 Undvik att blanda medbrännbara ämnen. P260 Andas inte in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P261 Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta … grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P283 Använd brandsäkra eller flamhämmande kläder P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare … . P304+P340VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P306+P360 OM DET KOMMER PÅ KLÄDERNA: Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare … . P321 Särskild behandling (se … på etiketten). P330 Skölj munnen. P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. P370+P378 Vid brand: Släck med … P371+P380+P375 Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa brande
	Faroord 1: [Fara]
	UtgångsämnenÄmne: väteperoxid 30%
	fas 1: [Flytande (l)]
	UtgångsämnenÄmne_2: Kaliumjodid
	fas ämne 2: [Fast (s)]
	Konc/massa ämne 2: 
	Avfall 2: [-]
	Faroord 2: [Fara]
	Hfras 2: H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
	P-fras ämne 2: P260 Andas inte in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta … grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P314 Sök läkarhjälp vid obehag. P501 Innehållet/behållaren lämnas till…
	UtgångsämnenÄmne_3: Jod
	Fas ämne 3: [Vattenlösning (aq)]
	Konc/massa ämne 3: 
	Avfall 3: [Gör mindre reaktivt]
	Faroord 3: [Varning]
	Hfras3: H312 Skadlig vid hudkontakt. H332 Skadlig vid inandning. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
	P-fras ämne 3: P260 Andas inte in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta … grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P271Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd. P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare … . P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare … . P321 Särskild behandling (se … på etiketten). P330 Skölj munnen. P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P391 Samla upp spill. P501 Innehållet/behållaren lämnas till…
	Ämne 4: Askorbinsyra
	Fas ämne 4: [-]
	Konc/massa ämne 4: 
	Avfall 4: [Avlopp]
	H-fras 4: 
	P-fras 4: 
	Ämne 5: 
	Fas ämne 5: [-]
	Konc/massa ämne 5: 
	Avfall 5: [-]
	H-fras 5: 
	P-fras 5: 
	Ämne 6: 
	Fas ämne 6: [-]
	Konc/massa ämne 6: 
	Avfall 6: [-]
	H-fras 6: 
	P-fras 6: 
	Reaktant/produkt: [Reaktant]
	Reaktant/produkt2: [Reaktant]
	Reaktant/produkt 3: [Produkt]
	Reaktant/produkt 4: [-]
	Reaktant/produkt 5: [-]
	Reaktant/produkt 6: [-]
	Faroord 4: [Ej märkningspliktig]
	Faroord 5: [-]
	Faroord 6: [-]
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