
 SÄKERHETSDATABLAD
STP Ultra 5 in 1 - Diesel (517)

 

 
SDS i överensstämmelse med 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
Utgivningsdatum 11.11.2014

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn STP Ultra 5 in 1 - Diesel (517)
Synonymer STP® Ultra Diesel 77400
Artikelnr. 517

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

Additiv till bränsle
400 ml

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör 
Företagsnamn SEAB AB
Postadress Box 116
Postnr. SE-193 23
Postort Sigtuna
Land SVERIGE
Telefon +46 (0)8 591 490 90
Fax +46 (0)8 591 490 61
E-post info@seab.se
Webbadress http://www.seab.se
Kontaktperson Joakim Stenling

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon I nödsituation, ring 112:begär Giftinformation

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC eller 
1999/45/EC

Xn; R65
R52/53
R66

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

Asp. tox 1; H304;
Aquatic Chronic 3; H412;

Ämnets / blandningens farliga 
egenskaper

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön.
Långvarig eller upprepad kontakt avfettar huden och kan ge hudirritation.

2.2. Märkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)
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Sammansättning på etiketten Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater, Kolväten,
 C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater

Signalord Fara
Faroangivelser H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Kompletterande märkning EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3. Andra faror
PBT / vPvB Produkten innehåller inga PBT-eller vPvB-ämnen.
Andra faror Vid spill: se upp för hala golv och ytor.
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, 
isoalkaner, cykliska, <2% aromater

EG-nr.: 926-141-6
Registreringsnummer: 01-
2119456620-43
Ämne, ytterligare information: 
EUH066

R66
Xn; R65
Asp. tox 1;H304

50 - 100 %

2-Etylhexylnitrat CAS-nr.: 27247-96-7
EG-nr.: 248-363-6
Registreringsnummer: 01-
2119539586-27

Xn; R20/21/22
R44
N; R51/53
R66
Acute tox. 4; H302
Acute tox. 4; H312
Acute tox. 4; H332
Aquatic Chronic 2; H411

10 < 25 %

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, 
isoalkaner, cykliska, < 2% 
aromater

CAS-nr.: -
EG-nr.: 918-481-9

R10
Xn; R65
Flam. Liq. 3; H226
Asp. tox 1;H304

2,5 < 5 %

Butandisyra, polyisobutenylderivat CAS-nr.: 68610-89-9
EG-nr.: -

Eye Irrit. 2; H319 2,5 < 5 %

2-Etylhexanol CAS-nr.: 104-76-7
EG-nr.: 203-234-3

Xi; R36/37/38
Xn; R20
Acute tox. 4; H332;
Skin Irrit. 2; H315;
Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE3; H335;

2,5 < 5 %

Ämne, kommentar EC nummer som börjar på 6, 7, 8 eller 9 i EC# kolumnen ovan är 
inofficiella, provisoriska nummer ifrån ECHA i avvaktan på en officiell 
publicering i "EC Inventory Number" för ämnen. Se avsnitt 16 för förklaring av 
H-angivelser och R-fraser.

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
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Allmänt Vid medvetslöshet eller allvarliga fall, ring 112.
Inandning Frisk luft, värme och vila, helst i bekväm, sittande ställning. Kontakta läkare 

om besvär kvarstår.
Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare 

om besvär kvarstår.
Ögonkontakt Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid längre tids sköljning, använd 

ljummet vatten för att undvika skador på ögat. Tag ut ev. kontaktlinser. Håll 
ögonen vidöppna. Avsluta sköljning när ögat är rent från föroreningar. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring Framkalla inte kräkning. Skölj munnen ordentligt. Ge ett par matskedar grädde 
eller matolja, alternativt gräddglass, om den skadade är vid medvetande. Vid 
förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Om 
kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i 
lungorna.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Information till hälsovårdspersonal Risk för kemisk lunginflammation (pneumonit) vid aspiration och efter förtäring.
Akuta symptom och effekter Inandning: Ångor kan verka förslöande och kan ge yrsel.

Förtäring: Förtäring av produkten kan förorsaka obehag. Kan orsaka 
illamående, kräkningar och diarré. Symtom som hosta, andningsbesvär, 
kräkningar eller slöhet kan indikera kemisk lunginflammation.
Ögonkontakt: Kan irritera ögonen och orsaka rodnad och sveda.

Fördröjda symptom och effekter Långvarig eller upprepad kontakt avfettar huden och kan ge hudirritation. 
Symtom som hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet kan indikera 
kemisk lunginflammation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs
Medicinsk övervakning av fördröjda 
effekter

Övervaka under 24-48 timmar.

Andra upplysningar Symptomatisk behandling.
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Pulver, koldioxid (CO2), vattendimma, alkoholresistent skum. Väljes med 

avseende på material i omgivningen.
Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte samlad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Vid uppvärmning kan explosiva 

blandningar med luft bildas. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig 
längs marken. Vid brand bildas giftiga gaser.

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

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning 

används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8.
Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle.
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Personliga skyddsåtgärder Stoppa läcka om det är möjligt utan risk. Sörj för god ventilation. Använd 

personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
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Rengöringsmetod Spill tas upp med inert absorberande material. Förslag på inerta material: 
sand, kiselgur eller universalbindare. Behållare med uppsamlat spill skall vara 
noga märkt med innehåll och varningsmärkning. Samlas upp i för ändamålet 
avsedda behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse med 
avsnitt 13.

Sanera Tvätta den förorenade ytan med rengöringsmedel och vatten. Se upp för hala 
golv och ytor.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Läs och följ tillverkarens anvisningar!

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik inandning. Undvik kontakt med huden och 
ögonen. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8.

Skyddsåtgärder
Råd om allmän arbetshygien Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Byt förorenade kläder och tag 

av skyddsutrustning innan måltid. Man får inte äta, dricka eller röka under 
arbetet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. 

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förhållanden för säker lagring
Anvisningar angående samlagring Förvaras åtskilt från: Syror. Starka oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden Se avsnitt 1.2.
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden
Ämne Identifiering Värde År
Kolväten, C11-C14, n-alkaner, 
isoalkaner, cykliska, <2% aromater 
(Lacknafta < 2 % aromater)

EG-nr.: 926-141-6
Registreringsnummer: 01-
2119456620-43

Nivågränsvärde (NGV): 50 
ppm
Nivågränsvärde (NGV): 300 
mg/m³
KTV: 100 ppm
KTV: 600 mg/m³
H

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, 
isoalkaner, cykliska, < 2 % aromater 
(Lacknafta < 2 % aromater)

CAS-nr.: -
EG-nr.: 918-481-9

Nivågränsvärde (NGV): 50 
ppm
H
Nivågränsvärde (NGV): 300 
mg/m³
KTV: 100 ppm
KTV: 600 mg/m³

2011

Oljedimma, inkl. oljerök Nivågränsvärde (NGV): 1 
mg/m³
KTV: 3 mg/m³

Övrig information om gränsvärden Referenser (lagar/förordningar): Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
om hygieniska gränsvärden, "Hygieniska gränsvärden", AFS 2011:18.
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KTV = Korttidsvärde. Ett rekommenderat högsta värde för exponering
beräknat som ett tidsvägt medelvärde under en referensperiod av 15 minuter.
NGV = Nivågränsvärde. Hygieniskt gränsvärde för exponering under en
arbetsdag, normalt 8 timmar. H = Ämnet kan lätt upptas genom huden

8.2 Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsug, för att säkra att 
gränsvärdet inte överskrids. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt 
och bör väljas i samråd med leverantören av sådan utrustning. 
Rekommenderad skyddsutrustning och angivna standarder är vägledande. 
Standarder bör vara av senaste version. En riskbedömning av 
arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra 
kontrollåtgärder.

Andningsskydd
Andningsskydd Behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation, använd halv- eller helmask 

med brunt filter (A) mot organiska lösningsmedel.
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 14387 (Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar, 

provning, märkning).

Handskydd
Handskydd Vid långvarig eller upprepad kontakt används handskar av motståndskraftigt 

material, t.ex.: Nitrilgummi.
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 374 (Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer). SS-EN 

420 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder).
Genombrottstid Genombrottstiden är inte känd. Kontakta handskleverantören för uppgifter om 

handskmaterialets genombrottstid.

Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för stänk.
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 166 (Ögonskydd - Fordringar och specifikationer).

Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna) Använd skyddskläder vid risk för hudkontakt.

Begränsning av miljöexponeringen
Begränsning av miljöexponeringen Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

Andra upplysningar
Andra upplysningar Möjlighet för ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Vätska.
Färg Mörkbrun.
Lukt Kolväte.
Kommentarer, Luktgräns Ej fastställt.
Kommentarer, pH (leverans) Ej fastställt.
Kommentarer, Smältpunkt / 
smältpunktsintervall

Ej fastställd.

Kommentarer, Kokpunkt / 
kokpunktsintervall

Ej fastställt.

Flampunkt Värde: 72 °C
Kommentarer, Avdunstningshastighet Ej fastställt.
Brandfarlighet (fast form, gas) Ej fastställt.
Kommentarer, Explosionsgräns Ej fastställt.
Kommentarer, Ångtryck Ej fastställt.
Ångdensitet Värde: > 1

Referensgas: luft = 1
Relativ densitet Värde: 0,8399
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Bulktäthet Värde: 838,3 kg/m³
Löslighet i vatten Delvis blandbar.
Kommentarer, Fördelningskoefficient: 
n-oktanol / vatten

Ej fastställt.

Kommentarer, 
Självantändningstemperatur

Ej fastställt.

Kommentarer, Sönderfallstemperatur Ej fastställt.
Viskositet Värde: 2,762 cSt (40 °C)
Explosiva egenskaper Inte klassificerad som explosiv.
Oxiderande egenskaper Ej fastställt.

9.2 Annan information
Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentar Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Reagerar med materialen som är nämnda i avsnitt 10.5.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risk för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända. Polymerisation sker inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel. Syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter Inga vid normala förhållanden. Se även avsnitt 5.2.
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologisk information
Andra toxikologiska data Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater:

Akut toxicitet:
LD50 oralt råtta: 15000 mg/kg
LD50 dermalt kanin: 3160 mg/kg
LC50 inandning (ånga) råtta: 4951 mg/l
Frätande /irriterande på huden (kanin 0,5 ml, 4h):
Erytem/sårskorpa: 2 poäng
Ödem: 1 poäng (svag)
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation (kanin 0,1 ml, 1 sekund):
Inte irriterande
Hudsensibiliserande:
Guinea pig maximization test (GPMT): Inte hudsensibiliserande
Mutagenicitet i könsceller:
In vitro test: negativ
In vivo test: negativ
Carcinogenitet:
NOAEC 1100 mg/m³, inandning mus
Reproduktionstoxicitet:
Fertilitet, en-generationsstudie, NOAEL: 750 mg/kg/dag, oralt råtta
Utveckling, NOAEC: >= 5220 mg/m³, inandning råtta
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE):

STP Ultra 5 in 1 - Diesel (517) Sida 6 av 12



NOAEC > 10400 mg/m³, inandning råtta
Fara vid aspiration:
2,4 cSt (20 °C); Asp. Tox. 1, H304
(Källa: REACH dossier information, analogibedömning (Read-across)

2-Etylhexylnitrat:
Akut toxicitet:
LD50 oralt råtta: 960 mg/kg
LD50 dermalt kanin: 1100 mg/kg
LC50 inandning (ånga) råtta: 11 mg/l
Frätande /irriterande på huden (kanin 0,5 ml, 4h):
Erytem/sårskorpa: 0 poäng
Ödem: 0 poäng
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation (kanin 0,1 ml, 1 sekund):
Inte irriterande
Hudsensibiliserande:
Guinea pig maximization test (GPMT): Inte hudsensibiliserande
Mutagenicitet i könsceller:
In vitro test: negativ
Genmutation: negativ
Reproduktionstoxicitet:
Fertilitet, screening NOAEL: 100 mg/kg/dag, oralt råtta
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE):
NOAEL: 500 mg/kg/dag dermalt kanin
Fara vid aspiration:
1,7 mPas (20 °C); Asp. Tox. 1, H304
(Källa: REACH dossier information, analogibedömning (Read-across)

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater:
Akut toxicitet:
LD50 oralt råtta: 15000 mg/kg
LD50 dermalt kanin: 3160 mg/kg
LC50 inandning (ånga) råtta: 9,3 mg/l
Frätande /irriterande på huden (kanin 0,5 ml, 4h):
Erytem/sårskorpa: 2 poäng
Ödem: 0 poäng
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation (kanin, 0,1 ml, 1 sekund): Inte 
irriterande
Hudsensibiliserande:
Guinea pig maximization test (GPMT): Inte hudsensibiliserande
Mutagenicitet i könsceller:
In vitro test: negativ
In vivo test: negativ
Carcinogenitet:
NOAEC >= 138 mg/m³, inandning råtta
Reproduktionstoxicitet:
Fertilitet, NOAEC: >=2200 mg/m³, inandning råtta
Utveckling, NOAEC: >= 5220 mg/m³, inandning råtta
Fara vid aspiration:
1,8 cSt (20 °C)
(Källa: REACH dossier information - analogibedömning (Read-across)

Butandisyra, polyisobutenylderivat:
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation: Moderat irritation

2-Etylhexan-1-ol:
Akut toxicitet:
LD50 oralt råtta: 3290 mg/kg
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LD50 dermalt kanin: 3000 mg/kg
LC50 inandning (ånga) råtta: 11 mg/l
Frätande /irriterande på huden (kanin 0,5 ml, 4h):
Primär dermal irritation, index: 6,75 mycket irriterande
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation (kanin 0,1 ml, 1 sekund):
Irriterande
Mutagenicitet i könsceller:
In vitro test: negativ
Genmutation: negativ
Carcinogenitet:
NOAEL: 500 mg/kf´g/dag oralt råtta
Reproduktionstoxicitet:
Utveckling, NOAEL: 2520 mg/kg/dag, dermalt råtta
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering (STOT-RE):
NOAEL: 250 mg/kg/dag oralt råtta
Fara vid aspiration:
4,3 mPas (40 °C)
(Källa: REACH dossier information - analogibedömning (Read-across)

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet
Oral ATE oral 6469 mg/kg (beräknad)
Dermal ATE dermal 7412 mg/kg (beräknad)
Inandning av ånga ATE inhalation (ånga) 61,8 mg/l (beräknad)

ATE inhalation (damm/dimma) 50,8 mg/l (beräknad)
Utvärdering av akut toxicitet, 
klassificering

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

Potentiella akuta effekter
Inandning Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Hudkontakt Tränger igenom huden och vid omfattande hudkontakt kan samma symptom 

som vid inandning uppträda.
Ögonkontakt Kan orsaka övergående ögonirritation.
Förtäring Förtäring kan orsaka irritation av mage/tarmkanal, kräkningar och diarré. Risk 

för kemisk lunginflammation (pneumonit) vid aspiration och efter förtäring.
Irritation Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

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

vara uppfyllda.
Fara vid aspiration Asp.Tox. 1. Kan orsaka allvarliga lungskador vid förtäring om produkten 

aspireras ned i lungorna.

Fördröjda effekter / upprepad exponering
Hudkontakt Långvarig eller upprepad kontakt avfettar huden och kan ge hudirritation.
Sensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering

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

Specifik organtoxicitet – upprepad 
exponering

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

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerframkallande Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

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

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

vara uppfyllda.
 

AVSNITT 12: Ekologisk information
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12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater:

LL50 (akut tox fisk 96h): > 1000 mg/l, Onchorhynchus mykiss
EL50 (akut tox daphnia 48h): > 1000 mg/l, Daphnia magna
EL50 (akut tox alger 72h): > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
Kronisk toxicitet fiskyngel, NOELR, 28 dagar: 0,173 mg/l, Onchorhynchus 
mykiss
Kronisk toxicitet daphnia, NOELR, 21 dagar: 1,22 mg/l, Daphnia magna

2-Etylhexylnitrat:
LC50 (akut tox fisk 96h): 2 mg/l, Brachydanio rerio
EC50 (akut tox daphnia 48h): > 12,6 mg/l, Daphnia magna
EC50 (akut tox alger 48h): 3,26 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
EC50 (mikroorganismer, 3h): > 1000 mg/l, aktivt slam

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater:
LL50 (fisk 96h): > 1000 mg/l, Onchorhynchus mykiss
EL50 (daphnia, 48h): > 1000 mg/l, Daphnia magna
EL50 (alger, 72h): > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
EL50 (mikroorganismer, 48h): > 1000 mg/l, Tetrahymena pyriformis
Kronisk toxicitet fiskyngel, NOELR, 28 dagar: 0,101 mg/l, Onchorhynchus 
mykiss
Kronisk toxicitet daphnia, NOELR, 21 dagar: 0,176 mg/l, Daphnia magna

Butandisyra, polyisobutenylderivat:
Inte giftig för fisk

2-Etylhexan-1-ol:
LC50 (akut tox fisk, 96h): 17, mg/l, Leuciscus idus
EC50 (akut tox daphnia, 48h): 39 mg/l, Daphnia magna
EC50 (akut tox alger, 72h): 11,5 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Källa: REACH dossier information

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. Produkten som sådan är inte testad. Bedömningen grundas på 
information om ingående ämnen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater:

Bionedbrytbarhet i vatten ~ 5% efter 3 dagar - Nedbrytning 69: 28 dagar, 
biologiskt lättnedbrytbart men klarar inte 10-dagarsfönstret

2-Etylhexylnitrat:
Stabilitet (hydrolys)
pH 4 - DT50: 1225 minuter vid 50 °C
pH 7 - DT50: 1475 minuter vid 50 °C
pH 9 - DT50: 1702 minuter vid 50 °C
Bionedbrytbarhet i vatten 0% efter 28 dagar. Ingen bionedbrytning observerad 
under testvillkoren

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater:
Bionedbrytbarhet i vatten 80% efter 28 dagar, biologiskt lättnedbrytbart men 
klarar inte 10-dagarsfönstret

2-Etylhexan-1-ol:
Bionedbrytbarhet i vatten 79-99,9 % efter 2 veckor, biologiskt lättnedbrytbart
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Källa: REACH dossier information

Delar av produkten är biologiskt nedbrytbara.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Produkten innehåller potentiellt bioackumulerande ämnen.

2-Etylhexan-1-ol:
BCF 25,33
log Pow 2,9

2-Etylhexylnitrat:
log Pow 5,24

Källa: REACH dossier information

12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet Delvis löslig i vatten. Stora utsläpp: Kan förorena mark och grundvatten.

Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater:
Låg löslighet i vatten.
Ytspänning 26,4 mN/m (25 °C)

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater:
Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från vatten- 
eller markytor. Produkten innehåller ämnen som är olösliga i vatten och som 
sedimenterar i akvatiska system.
Ytspänning 25,3 mN/m (25 °C)

2-Etylhexan-1-ol:
Ytspänning 47 mN/m (20 °C)

2-Etylhexylnitrat:
Adsorptions/desorptionskoefficient:
Jord - log Koc: 3,75 (22 °C)

Källa: REACH dossier information

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat Produkten innehåller inga PBT-ämnen.
Resultat av vPvB-bedömningen Produkten innehåller inga vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter / 
Anmärkning

Petroleumprodukter skadar isoleringsförmågan i päls och fjäderdräkt, så att 
utsatta fåglar och däggdjur kan frysa ihjäl.

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.
 

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall 
(EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om 
användningsområdet avviker. Ej rengjorda förpackningar lämnas som farligt 
avfall.

Produkten är klassificerad som 
farligt avfall

Ja

EWC-kod EWC: 07 01 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
Andra upplysningar Företaget är anslutet till Reparegistret (REPA). Information kan fås från 

REPAs kundtjänst tel 0200 88 03 10 eller på hemsidan http://www.repa.se
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AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
Kommentar Inte farligt gods enligt FN, ADR/RID, IMDG och ICAO-TI regler.

14.2 Officiell transportbenämning
Anmärkning Inte relevant.

14.3 Faroklass för transport
Anmärkning Inte relevant.

14.4 Förpackningsgrupp
Anmärkning Inte relevant.

14.5 Miljöfaror
Anmärkning Inte relevant.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Särskilda säkerhetsföreskrifter för 
användare

Inte relevant.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Förorening kategori Inte relevant.
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö
Referenser (lagar/förordningar) Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 

produkter KIFS 2005:7, med ändringar.
Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (CLP-förordningen) med senare ändringar.
Avfallsförordning, SFS 2011:927.
ADR-S 2013 (MSBFS 2012:6) samt RID-S 2013 (MSBFS 2012:7)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhetsbedömning 
har utförts

Nej

 

AVSNITT 16: Annan information
Leverantörens anmärkningar Informationen i detta dokument skall finnas tillgänglig för alla som hanterar 

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

Asp. tox 1; H304;
Aquatic Chronic 3; H412;

Förteckning över relevanta R-fraser 
(under avsnitten 2 och 3).

R44 Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
R20 Farligt vid inandning.
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön.
R10 Brandfarligt.
R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3)

H332 Skadligt vid inandning.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
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H302 Skadligt vid förtäring.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.

Använda förkortningar och 
akronymer

ATE: Uppskattad akut toxicitet (Acute Toxicity Estimate)
BCF: Bio Concentration Factor (biokoncentrationsfaktor)
DT50: Period som krävs för 50% dissipation
EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal 
respons
EL50: Effektbelastning, jämförbart med EC50 för rena ämnen som testats 
inom ämnets vattenlöslighet
LC50: Den koncentration av en substans som dödar 50% av en population på 
en given tid
LD50: Letal dos, den dos som förorsakar att 50% av populationen dör
LL50: koncentration av ett ämne (svårlösligt) som kan förväntas leda till döden,
 under exponering eller inom en bestämd tid efter exponering, för 50 % av 
de djur som har exponerats under en bestämd tid (Lethal Loading rate).
Log Pow: Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten
NOAEC: Koncentration där ingen skadlig effekt observeras (No observed 
adverse effect concentration).
NOAEL: Nivå där ingen skadlig effekt observeras (No observed adverse effect 
level)
NOELR: Ingen observerbar effektbelastning (No Observable Effect Loading 
Rate)
PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)
RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Rail vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket 
Persistent och mycket Bioackumulerande)

Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: 19.05.2014

Version 2
Ansvarig för säkerhetsdatablad SEAB AB
Utarbetat av Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla
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