
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

1.1. Produktbeteckning

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar
som det avråds från

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Distributör

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD

Valvoline™ VAL SYNTHETIC
CHAIN LUBE

30.01.2019

Valvoline™ VAL SYNTHETIC CHAIN LUBE

887049

Smörjmedel.

Nordic Auto Supply AB

Box 53 294

SE-400 16

GÖTEBORG

Sverige

020-255200

040-222850

info@nordicautosupply.se

www.valvoline.se

Petter Eid Bjerke

Telefon: När det är akut: 112– begär Giftinformation
I mindre akuta fall: 010-456 6700 (Direktnummer)
Beskrivning: Giftinformationscentralen

Utgivningsdatum

Produktnamn

Artikelnr.

Användningsområde

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Kontaktperson

Nödtelefon
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2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Pentan CAS-nr.: 109-66-0 Flam. Liq. 1; H224; 40 < 50 %

Aerosol 1; H222,H229

STOT SE 3; H336

Aquatic Chronic 2; H411

FYSISKA FAROR: Aerosolbehållare med extremt brandfarligt innehåll.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
HÄLSA:
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud
eller hudsprickor.
MILJØ: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pentan 40 < 50 %, Butan 10 < 15 %, Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska
< 5% n-hexan 2,5 < 5 %

Fara

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte sprej.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C /
122 °F.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänd behandlare eller insamlare.

EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ämnet / blandningen innehåller inga komponenter på 0,1% eller mer, som anses
vara persistenta, bioackumulerande och giftiga (PBT) eller mycket persistent och
mycket bioackumulerande (vPvB).

Klassificering enligt (EC) No 1272/
2008 [CLP / GHS]

Ämnets / blandningens farliga
egenskaper

Sammansättning på etiketten

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

Kompletterande märkning

PBT / vPvB
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EG-nr.: 203-692-4
REACH reg nr.:
01-2119459286-30

Asp. tox. 1; H304;
STOT SE 3; H336;
Aquatic Chronic 2; H411;

Propan CAS-nr.: 74-98-6
EG-nr.: 200-827-9
REACH reg nr.:
01-2119486944-21

Flam. Gas 1; H220
Press. Gas (Liq.) ; H280

15 < 25 %

Butan CAS-nr.: 106-97-8
EG-nr.: 203-448-7
REACH reg nr.:
01-2119474691-32

Flam. Gas 1; H220;
Press. Gas (Comp.) ; H280;

10 < 15 %

Kolväten, C6-C7, n-alkaner,
isoalkaner, cykliska < 5%
n-hexan

EG-nr.: 921-024-6
REACH reg nr.:
01-2119475514-35-xxxx

Flam. Liq. 2; H225
Asp. tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

2,5 < 5 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs

EC nummer: 921-024-6: Anmärkning P gäller för klassificering. Komponenten
innehåller <0,1% bensen. (EU-förordning 1272/2008, bilaga VI, del 3.

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

Vid medvetslöshet eller allvarliga fall, ring 112.
Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.
Kontakta läkare vid osäkra fall.

Den skadade flyttas genast från exponeringskällan. Frisk luft, värme och vila,
helst i behaglig sittande ställning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Tvätta
huden noggrant med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella
kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Lite relevant exponeringsväg. Framkalla inte kräkning. Gi 1-2 matskedar grädde
eller matolja, Kontakta genast läkare.

Se avsnitt 11 för mer information.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Kontakt kan ge irritation.
VID INANDNING: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Inandning av
lösningsmedelsångor är farligt och ger huvudvärk, illamående, kräkningar och
berusningssymptom.
VID HUDKONTAKT: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Behandla symptomatiskt. Giftinformationscentralen kan ge råd om behandlingar

Ämne, anmärkning

Ämne, kommentar

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Akuta symptom och effekter

Medicinsk behandling
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

vid misstänkt förgiftning. I mindra akuta fal: 010-456-6700

Pulver, kolsyra (CO2), vattendimma, skum. Alkoholresistent skum.
Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.

Använd inte samlad vattenstråle.

Extremt brandfarligt. Aerosolbehållare kan explodera vid brand.
Bildar explosiva blandningar med luft. Ångorna är tyngre än luften och kommer
därför att utbreda sig längs golvet och kärlens botten. Ångorna kan antändas av
en gnista, en varm yta eller glöd.

Kan inkludera, men är inte begränsade till: Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO).
Kolväten.

Använd tryckluftsmask och fullständig skyddsutrustning när produkten är
involverad i brand.

Behållare nära elden flyttas umedelbart, eller kyls med vatten. Brandrester och
förorenat släckvatten måste samlas in och kasseras i enlighet med lokala
föreskrifter

Avlägsna alla antändningskällor. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik exponering.
Håll obehöriga personer borta från förorenat område.

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Förhindra utsläpp till avlopp, grundvatten eller jord. Kontakta berörda
myndigheter om spill kommer ut i vattendrag eller avlopp..

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Samlas upp i för
ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall. Se punkt 13.

Se även avsnitten 8 och 13.

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel

Brand- och explosionsrisker

Farliga förbränningsprodukter

Personlig skyddsutrustning

Andra upplysningar

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Sanera

Andra anvisningar
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7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne Identifiering Värde År
Pentan CAS-nr.: 109-66-0 Nivågränsvärde (NGV) : 600

ppm
Nivågränsvärde (NGV) :
1800 mg/m³
Korttidsgränsvärde (KGV)
Värde: 750 ppm
Korttidsgränsvärde (KGV)
Värde: 2000 mg/m³
Anmärkning
Anmärkning: V

Butan CAS-nr.: 106-97-8 Nivågränsvärde (NGV) : 250
ppm
Nivågränsvärde (NGV) : 600
mg/m³

Kolväten, C6-C7, n-alkaner,
isoalkaner, cykliska < 5%
n-hexan

Nivågränsvärde (NGV) : 50
ppm
Nivågränsvärde (NGV) : 180
mg/m³
Kommentarer: Bensin,
industri, hexantyp
Nivågränsvärde (NGV) : 200
ppm
Nivågränsvärde (NGV) : 800

Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ånga och dimma.
Sörj för tillräcklig ventilation. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Tomma
behållare måste hanteras med försiktighet, eftersom de kan innehålla resterande
brandfarliga ångor. Eliminera alla antändningskällor.

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Får
inte användas nära öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från
antändningskällor - Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra
antändningskällor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Tag av arbetskläder och
skyddsutrustning innan måltid. Rök, drick eller ät ej vid arbetsplatsen.

Förvaras enligt bestämmelse om brandfarliga varor. Förvaras i väl tillsluten
behållare i ett kyligt, väl ventilerat utrymme, skyddad mot värmekällor och solljus.
Skyddas från fukt. Förvaras upprättstående.

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

Hantering

Säkerhetsåtgärder för att förhindra
brand

Råd om allmän arbetshygien

Lagring

Specifika användningsområden
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mg/m³
Kommentarer: Bensin,
industri, heptantyp

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Hudskydd

Andningsskydd

Hygien / miljö

V = Vägledande korttidsgränsvärde
Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta
värde som inte bör överskridas.

Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med
leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte
standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon.
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan
medføre andre vernetiltak.
All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Ögonspolflaska skall finnas på
arbetsstället.

Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Hänvisning till relevanta standarder: SS-EN 166:2001 Ögonskydd - Fordringar och
specifikationer.

Använd lämpliga handskar.
Engångshandskar av: Neopren. Nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC).
Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören
som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.

Kommentarer: Ej specificerad av tillverkaren.

Kommentarer: Ej specificerad av tillverkaren.

Hänvisning till relevanta standarder: SS-EN 420 (Skyddshandskar - Allmänna krav
och provningsmetoder). SS-EN 374:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och
mikroorganismer.

Byt ofta handskar.

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd andningsskydd med
kombinationsfilter (damm- och gasfilter). AX/P3.

Hänvisning till relevanta standarder: SS-EN 14387 Andningsskydd - Gasfilter och
kombinationsfilter - Fordringar, provning, märkning.

Övrig information om gränsvärden

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämplig ögonskydd

Ögonskydd

Lämpliga handskar

Genombrottstid

Tjocklek av handskmaterial

Handskydd

Ytterligare handskyddsåtgärder

Lämplig skyddsdräkt

Arbetsuppgifter som kräver
andningsskydd

Rekommenderad
andningsskyddsutrustning
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Begränsning av miljöexponeringen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Sörj för god hygien. Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Man får inte
äta, dricka eller röka under användning av denna produkt. Tvätta förorenade
kläder noggrant före återanvändning.

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

Aerosol.

Ljusbrun.

Lösningsmedel.

Kommentarer: Ingen information.

Kommentarer: Ingen information.

Kommentarer: Inte relevant.

Kommentarer: Inte relevant.

Värde: 1,4 vol%

Värde: 10,9 vol%

Värde: 3,500 hPa
Temperatur: 20 °C

Värde: 0,649 g/cm³
Temperatur: 20 °C

Medium: Vatten
Kommentarer: kan inte blandas med vatten.

Kommentarer: Ej relevant för en blandning.

Kommentarer: Inga data tillgängliga.

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

Inga data tillgängliga.

Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.

Ingen sönderdelning vid förvaring och använding enligt anvisningarna.
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Särskilda hygieniska åtgärder

Begränsning av miljöexponeringen

Fysisk form

Färg

Lukt

Luktgräns

Smältpunkt / smältpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

Nedre explosionsgräns med
mätenhet

Övre explosionsgräns med
mätenhet

Ångtryck

Densitet

Löslighet

Fördelningskoefficient: n-oktanol/
vatten

Viskositet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Kommentarer

Reaktivitet
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10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Skyddas från solljus.

Produkten är stabil beaktande angivna lagring- och användarinstruktioner.

Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

Upphettning. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
Utsätt inte aerosolburkar för höga temperaturer eller direkt solljus.

Syror. Alkaliemetaller. Aminer. Starka oxidationsmedel. Starka reduktionsmedel.
Starka baser.

Se även avsnitt 5.2.

Pentan

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 2000 mg/kg
Försöksdjursart: Råtta

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning (ångor)
Varaktighet: 4 h
Värde: > 20 mg/l
Försöksdjursart: Råtta

Propan

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Varaktighet: 2 h
Värde: 1237 mg/l
Försöksdjursart: Råtta
Kommentarer: Data från liknande ämnen

Butan

Typ av toxicitet: Akut

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter

Ämne

Akut toxicitet

Ämne

Akut toxicitet

Ämne

Akut toxicitet

Valvoline™ VAL SYNTHETIC CHAIN LUBE - Version 1 Sida 8 av 14

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline)



Övriga upplysningar om hälsofara

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 5000 mg/kg
Försöksdjursart: Rotte

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 3160 mg/kg
Försöksdjursart: Kanin

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Varaktighet: 4 h
Värde: 658 mg/l
Försöksdjursart: Rotte

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska < 5% n-hexan

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: 5840 mg/kg
Försöksdjursart: Råtta
Testreferens: OECD 401

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: 2920 mg/kg
Försöksdjursart: Kanin
Testreferens: OECD 402

Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Varaktighet: 4 h
Värde: 25,2 mg/l
Försöksdjursart: Råtta

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

Klassificeringskriterierna är inte uppfyllda baserat på tillgängliga data.
Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.
Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

Propan

Metod: In vitro Ames test
Art: Salmonella typhimurium
Resultatutvärdering: Negativ

Ämne

Akut toxicitet

Utvärdering av akut toxicitet,
klassificering

Utvärdering av frätande /
irriterande på hud, klassificering

Utvärdering av ögonskada eller
ögonirritation, klassificering

Utvärdering av hudsensibilisering,
klassificering

Ämne

Mutagenitet i könsceller
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Symtom på exponering

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Kommentarer: Data från liknande ämnen

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

Upprepad eller långvarig exponering för lösningsmedel kan orsaka permanent
skada på centrala nervsystemet, hjärnan, lever och njurar.

Mindre sannolikt pga produktens förpackning. Kan ge illamående vid förtäring.
Illamående, kräkningar. Risk för kemisk lunginflammation (pneumonit) om
produkten blir aspirerade till lungor efter förtäring.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ångor och sprutdimma kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och
hosta. Inandning av lösningsmedelsångor är farligt och ger huvudvärk,
illamående, kräkningar och berusningssymptom.

Stänk verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.

Pentan

Värde: 4,26 mg/l
Testtid: 96 h
Art: Oncorhynchus mykiss
Metod: LC50

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska < 5% n-hexan

Värde: 11,4 mg/l
Koncentration av verksam dos: LL50
Exponeringstid: 96 h
Art: Oncorhynchus mykiss

Pentan

Värde: 10,7 mg/l
Testtid: 72 h
Art: Pseudokirchneriella subcapitata
Metod: ErC50

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska < 5% n-hexan

Värde: 30 mg/l
Koncentration av verksam dos: EL50
Exponeringstid: 72 h

Utvärdering av mutagenitet i
könsceller, klassificering

Utvärdering av cancerogenitet,
klassificering

Utvärdering av specifik
organtoxicitet SE, klassificering

Utvärdering av specifik
organtoxicitet RE, klassificering

Andra skadliga toxikologiska
effekter

I fall av förtäring

I fall av hudkontakt

I fall av inandning

I fall av ögonkontakt

Ämne

Akut vattenlevande, fisk

Ämne

Akut vattenlevande, fisk

Ämne

Akut vattenlevande, alg

Ämne

Akut vattenlevande, alg
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

Art: Pseudokirchneriella subcapitata

Pentan

Värde: > 1 - 10 mg/l
Testtid: 48 h
Art: Daphnia magna
Metod: EC50

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska < 5% n-hexan

Värde: 3 mg/l
Koncentration av verksam dos: EL50
Exponeringstid: 48 h
Art: Daphnia magna

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pentan

Värde: 87 %
Metod: OECD 301F
Testperiod: 28 d

Kolväten, C6-C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska < 5% n-hexan

Värde: 98 %
Testreferens: TG 211
Testperiod: 28 d

Inga data tillgängliga för produkten.

Data om bioackumulering är inte kända.

Pentan: log Pow: 3,39
Propan: log Pow: 2,36
Butan: Log Pow: 2,89

Produkten är inte blandbar med vatten och sprids på vattenytor.

Ämnet / blandningen innehåller inga komponenter på 0,1% eller mer, som anses
vara persistenta, bioackumulerande och giftiga (PBT) eller mycket persistent och
mycket bioackumulerande (vPvB).

Ämnet / blandningen innehåller inga komponenter på 0,1% eller mer, som anses
vara persistenta, bioackumulerande och giftiga (PBT) eller mycket persistent och
mycket bioackumulerande (vPvB).

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. Giftigt för vattenlevande
organismer med långtidseffekter.

Ämne

Akut vattenlevande, Daphnia

Ämne

Akut vattenlevande, Daphnia

Ekotoxicitet

Ämne

Biologisk nedbrytbarhet

Ämne

Biologisk nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumulering

Rörlighet

PBT-bedömning, resultat

Resultat av vPvB-bedömningen

Andra skadliga effekter /
Anmärkning
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Levereras som farligt avfall till godkänd behandlare eller insamlare. Koden för
farligt avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig
EWC-kod om användningsområdet avviker.

EWC-kod: 130205 Mineralbaserade icke-klorerade motor-, transmissions- och
smörjoljor
Klassificerad som farligt avfall: Ja

EWC-kod: 150110 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade
av farliga ämnen
Klassificerad som farligt avfall: Ja

1950

1950

1950

AEROSOLS

AEROSOLER

AEROSOLS

AEROSOLS, FLAMMABLE

2.1

5F

2.1

2.1

Inte relevant.

Ja.

Ja.

Ja.

Specificera lämpliga metoder för
avfallshantering

EWC-kod

EWC Förpackning

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

Officiell transportbenämning,
engelska ADR/RID/ADN

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

Klassificeringskod ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO / IATA

Kommentarer

ADR / RID / ADN

IMDG

IMDG Vattenförorenande
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14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Annan relevant information.

ADR / RID - övrig information

IMDG / ICAO / IATA Övrig information

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Se ADR/RID 2019.

AEROSOLS, FLAMMABLE

2.1

2.1

2.1

D

2

F-D, S-U

Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar (CLP-förordningen) med senare ändringar.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (REACH)
med senare ändringar.
Avfallsförordning, SFS 2011:927 med senare ändringar.
ADR/RID 2019, IMDG 2019.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot
luftföroreningar, AFS 2018:1.
Klassificering och märkning, ECHA: http://echa.europa.eu/web/guest/
information-on-chemicals/cl-inventory-database

Nej

Informationen i detta dokument skall ges till alla som hanterar produkten.

H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Särskilda säkerhetsföreskrifter för
användare

Produktnamn

ADR / RID / ADN Faromärkning

IMDG Faromärkning

ICAO /IATA Faromärkning

Tunnelrestriktionskod

Transportkategori

EmS

Referenser (lagar/förordningar)

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts

Leverantörens anmärkningar

Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)
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H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Barn och ungdomar under 18 år får inte arbeta med den här produkten. EU
direktiv 94/33 EC.

Nytt säkerhetsdatablad. Ansvarig: a104561.

Säkerhetsdatabladet är kvalitetkontrollerat mot gällande föreskrifter. Bilfinger
Industrial Services Norway AS ansvarar inte för fel eller brister i information som
lämnats av tillverkaren eller leverantör.. Tillverkare / leverantör som nämns i
avsnitt 1 är juridiskt ansvarig för innehåll i säkerhetsdatabladet.
Bilfinger Industrial Services Norway AS är certifierad enl. EN ISO 9001.

1

Rekommenderade
användningsrestriktioner

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats

Kvalitetssäkring av informationen

Version
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