
 SÄKERHETSDATABLAD
GASPATRON

 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 18.06.2012
Revisionsdatum 19.09.2012

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn GASPATRON
Kemiskt namn Gasblandning av butan, isobutan och propan
Synonymer Axley Gaspatron
Artikelnr. 769073 - 450g, 769074 – 230g

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör 
Företagets namn Jula AB
Postadress Box 363
Postnr. 532 24
Postort Skara
Land Sverige
Telefon 0511-246 00
Fax 0511 246 21
E-post chem@jula.com
Webbadress http://www.jula.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Giftinformationscentralen:112 begär giftinformation

 

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

F+; R12

Ämnet / blandningen farliga 
egenskaper

Extremt brandfarligt innehåll.
Höga halter gas kan orsaka kvävning.

2.2. Märkningsuppgifter
Farosymbol

 

R-fraser R12 Extremt brandfarligt.
S-fraser S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. 
Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot 
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öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - 
Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3. Andra faror
PBT / vPvB Blandningen uppfyller inte gällande kriterier för PBT (persistent, 

bioackumulerande och toxisk) eller vPvB (mycket persistent och mycket 
bioackumulerande).

Andra faror Utströmmande gas kan ge svåra frysskador på hud eller ögon.
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Butan CAS-nr.: 106-97-8

EG-nr.: 203-448-7
Indexnr.: 601-004-00-0

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

40 - 50 %

Isobutan CAS-nr.: 75-28-5
EG-nr.: 200-857-2
Indexnr.: 601-004-00-0

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

20 - 30 %

Propan CAS-nr.: 74-98-6
EG-nr.: 200-827-9
Indexnr.: 601-003-00-5

F+; R12
Flam. gas 1; H220
Press. Gas

20 - 30 %

Ämneskommentarer Se avsnitt 16 för förklaring av riskfraser (R) och faroangivelser (H).
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Höga halter kan orsaka kvävning. Symtom kan inkludera förlamning och/eller 

medvetslöshet. Låga halter kan ge sövande effekt med symptom som 
huvudvärk, yrsel och illamående.

Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Håll den skadade varm och i vila. 
Kontakta omedelbart läkare! Vid andningsstillestånd, ge konstgjord andning.

Hudkontakt Vid köldskada: Tag inte av kläderna. Skölj med mycket ljummet vatten. 
Transport till sjukhus, fortsätt skölja under transporten. Nedstänkta kläder 
utgör brandfara och bör översköljas med vatten innan de avlägsnas. 
Förorenade kläder måste tvättas innan de används igen.

Ögonkontakt Vid köldskada: Skölj genast med rikliga mängder vatten upp till 15 min. Håll 
ögonen vidöppna. Fortsätt sköljningen under transport till sjukhus.Tag med 
säkerhetsdatabladet.

Förtäring Mindre sannolikt. Kontakta läkare i osäkra fall.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter Inandning: sövande effekt, huvudvärk, yrsel och illamående. Höga halter kan 

ge andnöd, hjärtarytmi, förlamning, medvetslöshet.
Hudkontakt: köldskada ger rodnad och smärta.
Ögonkontakt: köldskada ger rodnad, smärta och synförsämring.
Förtäring: ej sannolikt.

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Alla vanliga brandsläckningsmedel kan användas. Väljes med avseende på 

material i omgivningen.
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5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker Extremt brandfarligt. Vid uppvärmning ökar volymen/trycket så kraftigt att 

behållare kan sprängas. Gasen kan bilda explosiva blandningar med luft, 
särskilt i trånga utrymmen eller inuti tömda icke avgasade behållare. Ångorna 
är tyngre än luft och sprider sig längs marken. Kan antändas långt från 
källan. Vid brand kan giftiga gaser (kolmonoxid) bildas.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om 

möjligt flyktmask.
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
Personliga skyddsåtgärder Utrym området. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. 

Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Sörj för god ventilation.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Försök att stoppa gasläckan, om detta kan ske utan risk. Bör hindras från att 

komma ned i avlopp. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de 
kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Metoder för rengöring Ventilera området. Tomma behållare samlas upp och lämnas för destruktion 

enligt avsnitt 13.

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 Får endast användas utomhus eller i välventilerade lokaler. Får endast 

användas ihop med bärbara gasolutrustningar såsom kök, lyktor och brännare 
konstruerade för denna typ av gaspatron/gasflaska. Följ alltid instruktionen som 
medföljer utrustningen.
Ta aldrig ur gaspatronen när gasolutrustningen är tänd. Byte av patron: Utför 
byte på välventilerad plats åtskild från antändningskällor. Stäng ventilen på 
utrustningen. Ta loss patronen från utrustningen. Om tätningen är skadad eller 
saknas måste den ersättas.

Skyddsåtgärder
Åtgärder för att förhindra brand Rökning och öppen eld och andra antändningskällor förbjuden. Vidta åtgärder 

mot statisk elektricitet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Tryckbehållare: Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50° 

C. Förvaras i ett svalt, välventilerat utrymme. Följ anvisningarna för 
brandfarliga vätskor.

Råd angående samlagring Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme och eld.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden Se avsnitt 1.2.
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Övrig information om gränsvärden Produkten innehåller inga ämnen med hygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen
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Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Välj personlig skyddsutrustning 
i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av 
personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd
Andningsskydd Behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation: Andningsskydd med 

friskluftstillförsel.

Handskydd
Handskydd Använd handskar som är lämpliga för arbetet.

Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd Behövs normalt inte. Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med 

ögonen.

Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna) Normala arbetskläder.

Andra upplysningar
Andra upplysningar Isolera och tvätta förorenade kläder (brandrisk) innan de används igen. 

Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker 
kan leda till andra krav.

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Gas.
Färg Färglös.
Lukt Karakteristisk.
Kommentarer, pH (leverans) Inte relevant.
Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: ~ -139 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 1,33 °C
Flampunkt Värde: < -23 °C
Explosionsgräns Värde: 1,8-8,5 vol-%
Ångtryck Värde: 2,1 mmHg (20 °C)
Ångdensitet Värde: ~ 2

Referensgas: luft = 1
Relativ densitet Värde: 582 kg/m³ (gäller vätska vid 20 °C)
Löslighet i vatten Olöslig.
Kommentarer, Termisk 
tändtemperatur

Ej fastställt.

Fysikaliska faror
Oxiderande egenskaper Ej oxiderande

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

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Produkten är stabil under normala lagringsförhållanden och vid normal 

användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Reagerar våldsamt med starka oxiderande material.
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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. Peroxider. Salpetersyra.

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
Potentiella akuta effekter
Inandning Höga halter kan orsaka kvävning. Symptom kan inkludera förlamning och/eller 

medvetslöshet. Låga halter kan ge sövande effekt med symptom som 
huvudvärk, yrsel och illamående. Kan även ge andnöd och hjärtarytmi.

Hudkontakt Vid kylpåverkan av utströmmande gas: rodnad, smärta och risk för allvarliga 
förfrysningsskador.

Ögonkontakt Vid kylpåverkan av utströmmande gas: rodnad, smärta och synförsämring.
Förtäring Mindre sannolikt pga produktens förpackning.

Fördröjning / Upprepa
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 egenskaper 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.
Egenskaper skadliga för fostret Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

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

vara uppfyllda.
 

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet Klassificeras inte som miljöfarligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet Produkten nedbryts fullständigt vid fotokemisk oxidation.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Bioackumulerar inte.

12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet Avdunstar under loppet av en dag från vatten- eller markytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning resultat Blandningen uppfyller inte gällande kriterier för PBT (persistent, 

bioackumulerande och toxisk).

12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter / 
Anmärkning

Inga kända.
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AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Gaspatronerna måste vara helt tömda ("pystomma") före avfallshantering. Får 
ej punkteras eller brännas - gäller även tömd behållare. Lämnas för 
destruktion enligt lokala föreskrifter. Koden för avfall (EWC-kod) är 
vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om 
användningsområdet avviker.

EWC-kod EWC: 160504 Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga 
ämnen
EWC: 15 01 11 Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös 
fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare

 

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
ADR 2037
RID 2037
IMDG 2037
ICAO/IATA 2037
Kommentar Kan skickas som begränsad mängd (LQ).

14.2 Officiell transportbenämning
ADR ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS
RID ENGÅNGSBEHÅLLARE FÖR GAS
IMDG GAS CARTRIDGES
ICAO/IATA GAS CARTRIDGES

14.3 Faroklass för transport
ADR 2.1
RID 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4 Förpackningsgrupp
Anmärkning Inte relevant.

14.5 Miljöfaror
IMDG Marine Pollutant No

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
EmS F-D, S-U

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, gällande från 1 januari 2006.
Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, bilaga VI,
 del 3, tabell 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning (tidigare Annex 1 
till direktiv 67/548/EEG).
Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 
Bilaga II: Säkerhetsdatablad.
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Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gaser, AFS 1997:7.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, 
"Hygieniska gränsvärden", AFS 2011:18.
Avfallsförordning, SFS 2011:927.
ADR/ADR-S (MSBFS 2011:1) samt RID/RID-S (MSBFS 2011:2)
SRVFS 2004:7 Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid 
hantering av brandfarliga gaser och vätskor.
SÄIFS 1995:3 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om tillstånd till
hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsbedömning har 
gjorts

Nej

 

AVSNITT 16: Annan information
Förteckning över relevanta R-fraser 
(avsnitt 2 och 3),

R12 Extremt brandfarligt.

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

H220 Extremt brandfarlig gas.

Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: 15.04.2009

Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats

Ändrade punkter sedan föregående version: 14.1 och 14.2

Kvalitetssäkring av informationen Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk Lab AB, Sverige 
och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är certifierade enligt ISO 
9001:2008.

Ansvarig för säkerhetsdatablad Jula AB
Utarbetat av Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla
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