
 
 SIKKERHETSDATABLAD
STARTA Peis Drivstoff / 

Spisbränsle

 

 
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning 
av kjemikalier (REACH)
 

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET
Utgitt dato 07.02.2012
Revisjonsdato 15.03.2016

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn STARTA Peis Drivstoff / Spisbränsle
Kjemisk navn Etanol
CAS-nr. Se avsnitt 3
Artikkelnr. 1037-210, 1037-255
GTIN-nr. 7331656103702, 7331656103719

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk 
som det advares mot
Kjemikaliets bruksområde Drivstoff
Relevant identifiserte bruksområder SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)

SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, 
underholdning, tjenester, håndverkere)
PC13 Brennstoffer

Kjemikaliet kan brukes av forbrukere Ja
Kjemikalet brukes bare av 
forbrukere

Nei

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn STARTA AB
Postadresse Torpvägen 4
Postnr. 441 74
Poststed SOLLEBRUNN
Land SVERIGE
Telefon +46 322-832 00
Telefaks +46 322-836 30
E-post info@startaprodukter.se
Hjemmeside http://www.startaprodukter.se
Org. nr. 556795-4739
Kontaktperson Lasse Nilsson

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon Giftinformasjonssentralen:22 59 13 00

 

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til CLP (EC) Flam. Liq. 2;H225;
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No 1272/2008 [CLP/GHS]

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

 

Sammensetning på merkeetiketten Etanol:80 - 95 %
Varselord Fare
Faresetninger H225 Meget brannfarlig væske og damp.
Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre 

antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes 
straks. Skyll / dusj huden med vann.
P370 + P378 Ved brann: Slukke med skum, karbondioksid, pulver eller 
vanntåke
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P501 Innhold/beholder leveres i henhold til lokale bestemmelser.

2.3 Andre farer
PBT / vPvB Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Farebeskrivelse Meget brannfarlig. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i 

bunnen av beholdere. Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller 
en glo.

Helseeffekt Kan irritere øynene. I høye konsentrasjoner virker damper og sprøytetåke 
sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

 

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Etanol CAS-nr.: 64-17-5

EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225 80 - 95 %

Metyletylketon / Butanon CAS-nr.: 78-93-3
EC-nr.: 201-159-0
Indeksnr.: 606-002-00-3

Flam. Liq. 2;H225;
Eye Irrit. 2;H319;
STOT SE 3;H336;
EUH 066;

1 - 1,5 %

Vatten CAS-nr.: 7732-18-5
EC-nr.: 231-791-2

3 - 10 %

Komponentkommentarer Produkt denatunerad med Bitrex (Casnr: 3734-33-6) som gir en meget bitter 
smak for å hindre inntak. Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist 
i pkt. 16.

 

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Innånding Den skadde flyttes straks fra eksponeringskilden. Frisk luft og hvile. Kontakt 

lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Ta av tilsølte klær. Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt 

ubehag gir seg. Brannskader: Skyll straks med vann. Fjern klær som ikke er 
fastbrent, under skyllingen. Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under 
transport til sykehus.

STARTA Peis Drivstoff / Spisbränsle Side 2 av 7

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 15.03.2016



Øyekontakt Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks 
med vann i flere minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den 
skadde ikke er bevisstløs. Kontakt lege hvis større mengder er svelget.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Akutte symptomer og virkninger Kan forårsake hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme.
Forsinkede symptomer og virkninger Kan gi brekninger, magesmerter og ved høye konsentrasjoner kan 

reaksjonstid og hukommelse forringelse og tap av bevissthet og 
luftveisproblemer som kommer.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
 

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Passende brannslukningsmidler Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller 

vanntåke.
Uegnete brannslukningsmidler Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer MEGET BRANNFARLIG! Damp kan danne eksplosive blandinger med luft ved 

romtemperatur. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet og i 
bunnen av beholdere. Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller 
en glo.

5.3. Råd til brannmannskaper
Brannslukningsmetoder Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Omfattende eller 

langtkommen brann bekjempes fra betryggende avstand eller sikkert sted. Hvis 
lekkasje eller spill ikke er antent, brukes vannspray for å spre damper og 
beskytte mannskap som stopper lekkasjen.

 

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak Brukes med tilstrekkelig ventilasjon. Unngå å innånde damp fra produktet. 

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Stopp 
lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå at avfall kommer i vannløp eller avløp og forurenser jord eller 
vegetasjon. Hvis dette ikke er mulig, kontakt politi og ansvarlig myndighet 
umiddelbart.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og 
rengjøring

Søl demmes og suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart 
materiale. Bruk ikke sagflis eller annet brennbart materiale. Større mengder 
søl dekkes til med alkoholresistent skum. Samles opp i tette beholdere. 
Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og 
faresymbol/farepiktogram.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Tilleggsinformasjon Damp er tyngre enn luft og vil spres langs bakken. Damp kan danne 

eksplosive blandinger med luft og antennes ved eksempel statisk elektrisitet.
 

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
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Håndtering Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Eliminer alle 
antennelseskilder. Sørg for god ventilasjon. Unngå langvarig og gjentatt 
kontakt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Brannfarlig eller brennbart: Holdes adskilt fra oksiderende stoffer, varme og 

flammer.
Annen informasjon Brannfarlige væsker oppbevares adskilt fra brannfarlig gass og meget 

brannfarlige materialer. Større mengder og lagerbeholdninger skal oppbevares i 
henhold til nasjonal forskrifter om oppbevaring av brannfarlige væsker.

Forhold som skal unngås Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
 

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Etanol CAS-nr.: 64-17-5

EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5

8 t.: 500 ppm
15 min.: 950 mg/m3

2013

8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Etabler stasjon for 
øyeskylling nær arbeidssted.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Åndedrettsvern skal brukes hvis luftforurensningen overstiger administrativ norm 

(AN). Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type AX.

Håndvern
Håndvern Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. 

Gummihansker anbefales.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Bruk forkle eller vernedrakt ved fare for sprut.

Annen informasjon
Annen informasjon RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET! Ta straks av alle klær som er blitt 

våte. Vask straks tilsølt hud med såpe og vann. Bruk egnet hudkrem for å 
motvirke uttørring av huden.

 

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
Farge Gulbrun
Lukt Alkohollukt
Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 78 °C
Flammepunkt Verdi: ~ 20 °C
Eksplosjonsgrense Verdi: 3,5-15 %
Damptrykk Verdi: 4,9-5,9 kPa
Relativ tetthet Verdi: ~ 0,85 kg/dm3
Løselighetsbeskrivelse Blandbar med: Organiske løsningsmidler Fullstendig oppløselig i vann
Selvantennelighet Verdi: 425 °C
Viskositet Verdi: 1,2 mPas
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9.2. Andre opplysninger
 

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås Unngå kontakt med oksiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Brannfarlige gasser/damper/røyk av:
 

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologiske data fra komponenter 
Potensielle akutte effekter
Innånding Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.
Hudkontakt Avfetter huden. Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud.
Øyekontakt Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.
Svelging Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse.
 

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Akutt akvatisk, fisk Verdi: 13500 mg/l

Testmetode: LC50
Fisk, art: Pimephales promelas
Varighet: 96h

Akutt akvatisk, alge Verdi: > 10,9 mg/l
Testmetode: IC50
Alge, art: Skeletonema costatum
Varighet: 72h

Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: 5400 mg/l
Testmetode: EC 50
Daphnia, art: D. magna
Varighet: 48h

Akvatisk, kommentarer På basis av testdata. Etanol

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Produktet er blandbart med vann. Kan spres i vannsystemer.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat Stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger
Miljøopplysninger, konklusjon Ingen anbefaling angitt.
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AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Samles opp i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted.

Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Emballasjen er klassifisert som farlig 
avfall

Nei

Avfallskode EAL EAL: 140603 andre løsemidler og løsemiddelblandinger
Annen informasjon Avfallet kan brennes. Avfall klassifisert som farlig avfall. Emballasjen bør 

samles inn for gjenbruk. Emballasjen må være tom (drypptørr). Kluter og 
lignende som er fuktet med brannfarlige væsker, skal kastes i spesielle 
brannsikre dunker.

 

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
ADR / RID / ADN 1170
RID 1170
IMDG 1170
ICAO/IATA 1170

14.2. FN-forsendelsesnavn
Varenavn Engelsk ADR/RID/ADN STARTA Spisbränsle
ADR ETANOLLÖSNING
RID ETANOLLÖSNING
IMDG ETHANOL SOLUTION
ICAO/IATA ETHANOL SOLUTION

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR / RID / ADN 3
RID 3
IMDG 3
ICAO/IATA 3

14.4. Emballasjegruppe
ADR II
RID II
IMDG II
ICAO/IATA II

14.5. Miljøfarer
Kommentar Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
EmS F-E, S-D

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
ADR / RID - Annen informasjon
Farenr. 33
 

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for 
stoffet eller stoffblandingen
Referanser (Lover/Forskrifter) Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2009, med 
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endringer. Europaparlamentet og rådsforordning (EF) 1272/2009 (CLP) om 
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er 
gjennomført

Nei

CSR kreves Nei
 

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Leverandørens anmerkninger Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var 

i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt 
under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, 
og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen 
eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i 
kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget 
ansvar.

Klassifisering i henhold til CLP (EC) 
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2; H225;

Liste over relevante H-setninger (i 
avsnitt 2 og 3).

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Endring i følgende punkter: 2,3.

Versjon 5
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad STARTA AB
Utarbeidet av Lasse Nilsson
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