
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

SÄKERHETSDATABLAD

STARTA 4-Takt Alkylatbensin

10.04.2007

21.03.2016

STARTA 4-Takt Alkylatbensin

Blyfri motorbensin

Se avsnitt 3

Se avsnitt 3

Se avsnitt 3

0015-260, 0015-280, 0015-290

7331656152601, 7331656152809, 7331656001510

Bränsle till 4-taktsmotorer.

SU21 Konsumentanvändning Privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)
SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur,
tjänster, hantverkare)
PC13 Bränsle

Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden.

Ja

Nej

Hagmans Nordic AB

Box 112

511 10

FRITSLA

Sweden

Utgivningsdatum

Omarbetad

Produktnamn

Kemiskt namn

REACH reg nr.

CAS-nr.

EG-nr.

Artikelnr.

GTIN-nr.

Användningsområde

Relevanta identifierade
användningar

Användningar som avråds

Kemikalien kan användas av
allmänheten
Kemikalien används endast av
allmänheten

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land
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1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

0320-189 00

info@startaprodukter.se

www.startaprodukter.se

556071-4890

Lasse Nilsson

Telefon: Tel 112
Beskrivning: Ring giftinformationscentralen öppet 0 - 24

Flam. Liq. 1; H224

Asp. tox 1; H304

Skin Irrit. 2; H315

STOT SE3; H336

Aquatic Chronic 4; H413

Fara

H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL
eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl
tillsluten.

Telefon

E-post

Webbadress

Org.nr.

Kontaktperson

Nödtelefon

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

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser
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2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Nafta (petroleum) , fullrange
alkylat, butanhaltig

CAS-nr.: 68527-27-5
EG-nr.: 271-267-0

Flam. Liq. 1; H224
Asp. tox 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

85 - 95 %

Nafta (petroleum) ,
isomeriserings

CAS-nr.: 64741-70-4
EG-nr.: 265-073-5
Indexnr.: 649-277-00-5

Flam. Liq. 1; H224
Asp. tox 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

5 - 15 %

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

P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas in i enlighet med lokala bestämmelser.

Extremt brandfarligt. Irriterar huden. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Giftigt för vattenlevande
organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Bensen < 0,1% Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

Den skadade flyttas genast från exponeringskällan. För den skadade till plats
med frisk luft. Om återhämtning inte sker snabbt, sök läkarvård. Lägg medvetslös
person i framstupa sidoläge och se till att andningsvägarna är fria. Omedelbar
läkarhjälp eller transport till sjukhus.

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

Skölj genast med rikliga mängder vatten eller ögonvatten i upp till 10 min. Håll
ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Kontakta
läkare om besvär kvarstår.

FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svalt en petroleumbaserad
produkt. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation. Om kräkning uppstår
hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Skölj munnen
ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är
medvetslös. Kontakta läkare.

Produkten kan aspireras och orsaka dödlig kemisk lunginflammation.

Inandning: Irritation i andningsvägarna, huvudvärk, synrubbningar, yrsel,
illamående, kräkningar och medvetslöshet. Hudkontakt: Avfettar huden och kan
orsaka irritation, svullnad och smärta. Produkten kan tas upp via huden.

Beskrivning av risk

Ämne, kommentar

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Information till hälsovårdspersonal

Akuta symptom och effekter
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4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs

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

6.1.1 För annan personal än räddningspersonal

Ögonkontakt: Kan ge övergående sveda och rodnad. Förtäring: Kan ge
illamående, kräkningar, diarré och andningsbesvär. Redan små mängder av
produkten kan orsaka kemisk lunginflammation om den i samband med förtäring
eller kräkning kommer ner i lungorna.

Kemisk lunginflammation kan uppkomma så sent som 1 dygn efter exponering
och kan medföra livsfara.

Data saknas.

Symptomatisk behandling. Kemisk lunginflammation kan uppkomma så sent som
ett dygn efter exponering och kan medföra livsfara

Använd: Skum. Pulver. Koldioxid (CO2). Vattenspray eller dimma.

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

Extremt brandfarligt. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft även vid
rumstemperatur. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.
Ångorna kan antändas av en gnista, en varm yta eller glöd.

Vid brand eller höga temperaturer bildas: Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO).

Använd kemskyddsdräkt och andningsapparat med övertryck.

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Bekämpa
utbredd eller omfattande brand från säkert och skyddat läge. Om läckage eller
spill ej har antänts, använd vattensprej för att slå ner ångor och skydda
insatspersonal.

Sörj för god ventilation. Unvik inandning av ångor från produkten. Undvik
hudkontakt.

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Saneringspersonal skall använda
andningsskydd och/eller skyddsutrustning mot vätskekontakt. Skyddshandskar,
-glasögon och speciella arbetskläder skall användas. Skyddsutrustning skall
sättas på innan området beträds.

Evakuera personal som inte behövs för saneringen.

Fördröjda symptom och effekter

Information om kliniska tester

Medicinsk övervakning av
fördröjda effekter

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel

Brand- och explosionsrisker

Farliga förbränningsprodukter

Personlig skyddsutrustning

Brandsläckningsmetoder

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Åtgärder vid nödsituationer
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6.1.2 För räddningspersonal

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring

7.3 Specifik slutanvändning

Se punkt 8

Sörj för ventilation och begränsa spillet. Får inte komma i avlopp. Undvik utsläpp i
avlopp, på marken och i vattenmiljö. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö,
kontakta de kommunala myndigheterna.

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material.
Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara material. Spill samlas upp i täta
behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter.

Ingen anmärkning angiven.

Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Förhindra
gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Undvik kraftig värme. Ventilationen
skall vara effektiv. Undvik inandning av ångor samt kontakt med hud och ögon.
Byt genast genomdränkta kläder. Förorenade trasor skall läggas i brandsäker
behållare för destruktion.

Det rekommenderas att det finns tillgång till tvättställ med tillhörande tvål,
rengörings,- skydds- och fet kräm. Noggrann personlig hygien är nödvändig.
Tvätta händer och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen
lämnas. Förstahjälpsutrustning inkl. ögonspolflaska skall finnas på arbetsplatsen.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svalt på väl ventilerad plats. Får inte
förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer. Håll behållare väl
tillslutna. Större mängder och lager skall förvaras enligt nationella bestämmelser
om förvaring av brandfarliga vätskor osv.

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

Undvik kontakt med oxidationsmedel.

Behållarna förvaras fullständigt förseglade före och efter användning.

För räddningspersonal

Miljöskyddsåtgärder

Rengöringsmetod

Andra anvisningar

Hantering

Råd om allmän arbetshygien

Lagring

Speciella egenskaper och risker

Förhållanden som skall undvikas

Krav på lagerlokaler och
förvaringskärl
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Andningsskydd

Handskydd

Ögon- / ansiktsskydd

Hudskydd

Termisk fara

Hygien / miljö

Exponeringskontroll

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Får ej hanteras i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation. All hantering skall
ske i väl ventilerat utrymme. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för
inandning skall minimeras. Det skall finnas tillgång till ögonspolning. Speciella
arbetskläder skall användas. Skyddshandskar och -glasögon rekommenderas.

Använd god allmänventilation och lokal processventilation.

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden. Vid
otillräcklig ventilation: Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2.

Använd skyddshandskar. PVC- eller gummihandskar rekommenderas.

Handskar av nitrilgummi, PVA eller Viton rekommenderas.

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Vid stänkrisk skall förkläde eller speciella arbetskläder användas.

Undvik kontakt med antändningskällor. Extremt brandfarlig.

Avlägsna nedsmutsade kläder och tvätta huden noga med tvål och vatten när
arbetet är färdigt. Tvätta arbetskläderna innan de används igen. Använd
handkräm/fuktighetskräm för att motverka uttorkning av huden och hudsprickor.

Sörj för god ventilation och använd skyddshandskar/kläder och ögonskydd.
Använd inte nedstänkta kläder. Vid hudkontakt, tvätta huden med tvål och vatten.

Begränsning av exponeringen på
arbetsplatsen

Tekniska åtgärder som syftar till
att förhindra exponering

Andningsskydd

Handskydd

Lämpliga material

Ögonskydd

Hudskydd (av annat än händerna)

Termisk fara

Särskilda hygieniska åtgärder

Säkerhetsåtgärder vid
konsumentanvändning av
kemikalien
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9.2 Övriga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

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

Vätska.

Färglöst.

Ingen. Svag lukt. Petroleum.

Värde: 35 - 195 °C

Värde: > -40 °C
Metod: DIN 51755

Värde: 55 - 65 kPa

Värde: ~ 0,70 kg/dm3
Kommentarer: Vid 15 grader C.

Lösligt i: Organiska lösningsmedel.

< 100 ppm

Värde: > 3
Metod: log Pow

Värde: > 300 °C

Värde: < 1 mm2/s
Kommentarer: Vid 40 grader C (vatten = 0,6 mm2/s).

Ej fastställt.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

Data saknas.

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

Starka oxidationsmedel.

Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska
gaser eller ångor.

Fysisk form

Färg

Lukt

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

Ångtryck

Relativ densitet

Beskrivning av lösningsförmåga

Löslighet i vatten

Fördelningskoefficient: n-oktanol/
vatten

Självantändningstemperatur

Viskositet

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter
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11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Potentiella akuta effekter

Fördröjda effekter / upprepad exponering

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Symtom på exponering

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

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

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Värde: > 50 mg/l
Art: Råtta

I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet,
yrsel och illamående.

Irriterande och avfettande. Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning.

Stänk verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Kemisk lunginflammation kan uppstå när
kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna. Förtäring av
större mängder kan leda till medvetslöshet.

Upprepad eller långvarig exponering av produkten genom inandning kan ge
skador på centrala nervsystemet.

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Produkten kan tas upp genom huden och på
sikt orsaka organskador.

Kemisk lunginflammation kan uppkomma så sent som 1 dygn efter exponering
och kan medföra livsfara.

Det finns inga bevis för cancerframkallande egenskaper för detta ämne.

Inte relevant.

Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.

Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.

Vid hudkontakt: Torr hud. Allvarlig hudirritation. Förtäring kan ge: Illamående,
kräkningar. Diarré. Huvudvärk. Yrsel. Medvetslöshet. Ångor kan i höga
koncentrationer irritera luftvägarna och ge huvudvärk, trötthet, illamående och

Akut toxicitet

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Inandning

Hudkontakt

Förtäring

Cancerogenicitet

Ärftlighetsskador

Egenskaper skadliga för fostret

Reproduktionsstörningar

Symptom på överexponering
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

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

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

kräkningar. Medvetslöshet.

Värde: ~ 5 mg/l
Testtid: 96h

Värde: ~ 5 mg/l
Testtid: 72h
Art: Grönalg

Värde: ~ 5 mg/l
Testtid: 48h
Art: Daphnia magna

Produkten kan skada organismer i mark och vatten. Produkten innehåller ämnen
som är giftiga för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.

Produkten klassificeras som giftig för vattenlevande organismer, kan orsaka
skadliga långtidseffekter i miljön.

Produkten nedbryts långsamt. Produkten innehåller ämnen som är persistenta
(långsamt nedbrytbara). + Flyktiga ämnen nedbryts i atmosfären på få dagar.

Produkten innehåller potentiellt bioackumulerande ämnen.

Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor. Produkten innehåller
ämnen som binds till partikulärt material och kvarhålls i jordmiljön.

Ej fastställt.

Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.

Ja

Ja

EWC: 130702 Bensin

Akut vattenlevande, fisk

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daphnia

Ekotoxicitet

Akvatisk kommentarer

Persistens och nedbrytbarhet

Bioackumuleringsförmåga

Rörlighet

PBT-bedömning, resultat

Specificera lämpliga metoder för
avfallshantering
Produkten är klassificerad som
farligt avfall
Förpackningen är klassificerad
som farligt avfall
EWC-kod
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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 försiktighetsåtgärder för användare

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

ADR / RID - övrig information

Avfall är lämpligt för förbränning. Avfallet är klassificerat som farligt avfall. Vid
hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller för
hantering av produkten. Trasor och liknande, som är fuktade med brandfarliga
vätskor, skall kastas bort i särskilda brandsäkra kärl. Förpackningen bör samlas
upp för återanvändning. Förpackningen skall vara tom (droppfri).

1203

1203

1203

Gasoline Alkylate 4-stroke

BENSIN

GASOLINE

GASOLINE

3

3

3

II

II

II

Ja

F-E, S-E

Inte relevant.

D/E

LQ4

Andra upplysningar

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

Officiell transportbenämning,
engelska ADR/RID/ADN
ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

ADR / RID / ADN

IMDG

ICAO / IATA

IMDG Vattenförorenande

EmS

Produktnamn

Tunnelrestriktionskod

Begränsad mängd
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Övrig information

33

Lagras som brandfarlig vätska klass 1.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot
luftföroreningar. AFS 2005:17, med ändringar. Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar.

Explosiva gas/luft blandningar kan bildas vid rumstemperatur. Produkten kan
aspireras och orsaka kemisk lunginflammation som kan ha dödlig utgång.

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi
känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts
under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i
överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen
eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev.
tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget
ansvar.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H315 Irriterar huden.

Flam. Liq. 1; H224;
Asp. tox 1; H304;
Skin Irrit. 2; H315;
STOT SE3; H336;
Aquatic Chronic 4; H413;

Ändring i följande rubriker: 2, 3.
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Andra anmärkningar
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2008 [CLP / GHS]

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats
Version

Utarbetat av

STARTA 4-Takt Alkylatbensin - Version 8 Sida 11 av 11
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