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	Logo_af_image: 
	Namn: Tillverkning och destruktion av halogenlösningar
	Riskbedömningen avser: [Demonstration]
	risk: [måttligt riskfylld]
	Information till elever: 
	Förberedelser: Gör i ordning natriumjodidlösningen i dragskåp, eftersom det fasta saltet är hälsofarligt.Se till att hålla de låga mängderna och koncentrationerna vid försöket.Märk gärna provrören. Klorvatten/klorgas mer än 3,5% märks med farosymbolerna, oxiderande, giftigt, miljöfarlig, signalord (Fara).
	Experiment: Detta är en demonstration, men det kan finnas allergiker som kan reagera på den lilla volym klorgas som bildas. Fråga eleverna innan du börjar.
	Efterarbete: Destruera halogenerna med askorbinsyra. De produkter som bildas är NaCl, NaBr och NaI. (NaI -lösningar med lägre än 1 % är ej märkningspliktiga.) Lösningarnas koncentrationer är så låga att de kan hällas ut i avloppet. Återanvänd inte klorinbehållaren när den är tömd, se förpackning. Avfallshantera återstående innehåll som oanvänd produkt.
	Datum: 
	Namnteckning: 
	Vid olycka: Om man får i sig natriumjodid: Ge genast ett par glas mjölk eller vatten att dricka om den skadade är vid fullt medvetande.Till läkare/sjukhus om en större mängd förtärts.
	Viktig information: 
	Avfall 1: [Avfallshantera som oanvänd produkt. ]
	Koncentrationmassa: 1 ml (3-5 mass%)
	Hfras 1: EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. H318 Orsakar allvarliga ögonskador.H315 Irriterar huden.H290 Kan vara korrosivt för metaller.H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismerH411 Giftigt för vattenlevande organismer medlångtidseffekter.
	P-fras ämne 1: P102 Förvaras oåtkomligt för barn.P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måstesöka läkarvård.P260 Andas inte in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta … grundligt efter användning. P273 Undvik utsläpp till miljön. P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.P234 Förvaras endast i originalbehållaren. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… P321 Särskild behandling (se … på etiketten). P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
	Faroord 1: [Fara]
	UtgångsämnenÄmne: Klorin (natriumhypoklorit)
	fas 1: [vattenlösning (aq)]
	UtgångsämnenÄmne_2: Saltsyra
	fas ämne 2: [Vattenlösning (aq)]
	Konc/massa ämne 2: 1 ml, 2 M
	Avfall 2: [Gör mindre reaktivt]
	Faroord 2: [Ej märkningspliktig]
	Hfras 2: 
	P-fras ämne 2: 
	UtgångsämnenÄmne_3: Natriumjodid
	Fas ämne 3: [Vattenlösning (aq)]
	Konc/massa ämne 3: 1000 ml, 0,2 M, (3 mass%)
	Avfall 3: [Gör mindre reaktivt]
	Faroord 3: [Varning]
	Hfras3: H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
	P-fras ämne 3: P260 Andas inte in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
	Ämne 4: klorvatten
	Fas ämne 4: [Vattenlösning (aq)]
	Konc/massa ämne 4: max 3,5 %
	Avfall 4: [gör mindre reaktivt]
	H-fras 4: H270 Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande.
	P-fras 4: P220 Hålls åtskilt från kläder och andra brännbara material. P244 Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett. P370+P376 Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. P403 Förvaras på väl ventilerad plats.
	Ämne 5: bromvatten
	Fas ämne 5: [Vattenlösning (aq)]
	Konc/massa ämne 5: max 5 %
	Avfall 5: [Gör mindre reaktivt]
	H-fras 5: H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H330 Dödligt vid inandning. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
	P-fras 5: P264 Tvätta … grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… P321 Särskild behandling (se … på etiketten). P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
	Ämne 6: jodvatten
	Fas ämne 6: [Vattenlösning (aq)]
	Konc/massa ämne 6: max 5 %
	Avfall 6: [Gör mindre reaktivt]
	H-fras 6: 
	P-fras 6: 
	Reaktant/produkt: [Reaktant]
	Reaktant/produkt2: [Reaktant]
	Reaktant/produkt 3: [Reaktant]
	Reaktant/produkt 4: [Produkt]
	Reaktant/produkt 5: [Produkt]
	Reaktant/produkt 6: [Produkt]
	Faroord 4: [Fara]
	Faroord 5: [-]
	Faroord 6: [Ej märkningspliktig]
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