
 
 SÄKERHETSDATABLAD

STARTA 2-Takt Alkykatbensin

 

 

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 18.06.2007
Revisionsdatum 30.09.2010
Produktnamn STARTA 2-Takt Alkykatbensin
Artikelnr. 0010-260, 0010-280, 0010-290
GTIN-nr. 7331656102606, 7331656102804, 7331656001015
Användningsområde Bränsle
Företagets namn STARTA AB
Postadress Torpvägen 4
Postnr. 466 31
Postort SOLLEBRUNN
Land Sweden
Telefon 0322-83200
E-post oljeservice@sollebrunn.com
Webbadress http://www.sollebrunn.com
Org.nr. 556795-4739
Nödtelefon Vid nödsituation, ring:112

 

2. Farliga egenskaper
Klassificering enligt 67/548/EEC eller 
1999/45/EC

R12, R38, R51/53, R65, R67

Beskrivning av risk Kan ge lungskador vid förtäring. Brandfarligt vid kontakt med brännbart ämne. 
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Andra faror Extremt brandfarlig. Flyter på vatten och kan antändas på vattenytan. Ångorna 
kan redan under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft.

 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Bensin CAS-nr.: 86290-81-5

EG-nr.: 289-220-8
Xn, F+; R12, R38, 
R51/53, R65, R67

98 vol%

Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = 
Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas 
om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,
 ppm, vikt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = 
Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = 
Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.

Ämneskommentarer Produkten räknas enligt gällande förordningar till brandfarliga vätskor klass 1. 
Innehåller 2-taktsolja (1,5-1,9 vikt%) tvåtaktsoljan är baserad på carboxylic 
ester. Benzenhalt <0,1 %, aromathalt <0,1%.

 

4. Åtgärder vid första hjälpen
Inandning Om irritation, huvudvärk, illamående eller dåsighet uppträder uppsök frisk luft. 

Sök medicinsk vård om andningen blir försvårad eller symtomen kvarstår.
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Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår 
efter tvättning. Tag av nedstänkta kläder (brandrisk).

Ögonkontakt Skölj genast med mycke vatten eller ögonsköljvätska. Håll ögonen vidöppna. 
Använd mjuk stråle och om möjligt ljummet vatten. Om symtom kvarstår 
kontakta läkare.

Förtäring Framkalla EJ kräkning. Skölj munnen ordentligt med vatten drick därefter ett 
par glas mjölk eller vatten. Sök medicinsk vård. Ge aldrig något genom 
munnen till en medvetslös eller en person med kramper.

 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Skum, pulver, koldioxid (CO2) eller vattendimma.
Brandsläckningsmetoder Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.
Andra upplysningar Använd andningsskydd när ämnet är utsatt för brand. Brandfarligt.
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder Använd lämplig skyddutrustning enligt punkt 8.
Miljöskyddsåtgärder Förhindra större utsläpp till avlopp, vattendrag eller omgivande miljö.
Metoder för rengöring Mindre mängd tas upp med absorberande material. Större spill vallas in med 

sand, jord eller liknande material och samla upp i lämpliga slutna behållare 
för vidare destruktion. Tänk på brandrisken.

Andra anvisningar Spill och oavsiktliga utsläpp i större mängd skall rapporteras till 
Rädningstjänsten och kommunens Miljökontor.

 

7. Hantering och lagring
Hantering Eliminera alla antändningskällor. Förhindra gnistbildning till följd av statisk 

elektricitet. Lagertankar och behållare skall vara jordade. Ventilera väl. Rökning 
förbjuden.

Lagring Förvaras vid temperatur under 50°C i godkännda originalförpackningar. 
Förvaras avskillt från antändningskällor i väl ventilerade utrymmen. Brandfarligt

 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Hygieniska gränsvärden
Ämne Identifiering Värde Norm år
Alkylatbensin CAS-nr.: 86290-81-5

EG-nr.: 289-220-8
NGV: 900 mg/m3

Exponeringskontroll
Andningsskydd Andningsskydd skall användas om luftföroreningarna kan överstiga det 

hygieniska gränsvärdet.
Handskydd Använd skyddshandskar av typen nitrilgummi, PVC eller neopren vid långvarig 

eller upprepad kontakt.
Ögonskydd Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.
Hudskydd (av annat än händerna) Vid hantering av kemiska produkter skall alltid exponerad tillämpa rimlig 

personlig hygien såsom att tvätta exponerad hud med tvål och vatten samt 
använda lämpliga skyddskläder vid risk för långvarig eller upprepad 
hudkontakt.

Andra upplysningar Sörj för god ventilation. Förhindra eld, gnistor och statisk elektricitet i 
närheten av produkten. RÖKNING FÖRBJUDEN!

 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Vätska
Lukt Petroleum.
Färg Klar
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Löslighet i vatten Olöslig
Relativ densitet Värde: 684 kg/m3
Kommentarer, Relativ densitet vid 15 grader C.
Flampunkt Värde: -40 °C
Termisk tändtemperatur Värde: > 250 °C
 

10. Stabilitet och reaktivitet
Förhållanden som skall undvikas Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. Kan skada packningar, målade 

ytor, skyddsbelägningar, material som naturgummi och vissa syntetiska 
ämnen.

Farliga sönderdelningsprodukter Förbränning kan generera koldioxid, koloxid, aldehyder och ketoner.
Stabilitet Normalt stabil
 

11. Toxikologisk information
Övriga upplysningar om hälsofara
Inandning Ångor eller dimma över tillåta koncentrationer kan orsaka irritation i näsa och 

hals samt orsaka huvudvärk, kväljningar, dåsighet och berusningssymtom.
Hudkontakt Långvarig kontakt kan medföra torr och irriterad hud.
Ögonkontakt Kan orsaka irritation/sveda.
Förtäring Förtäring kan orsaka kraftig irritation i mun, matstrupe, illamående och 

kräknigar. Lunginflammation kan uppstå om lösningsmedlet kommer ner i 
lungorna.

 

12. Ekologisk information
Toxikologisk information
Akut vattenlevande, fisk Värde: < 18 mg/l

Testmetod: LC50
Varaktighet: 96h

Akut vattenlevande, Daphnia Värde: < 32 mg/l
Testmetod: EC50
Varaktighet: 48h

Övriga miljöupplysningar
Rörlighet Produkten flyter på vattnet. Avdunstar inom någon till några dagar från vatten 

och markyta. Stora mängder kan tränga igenom marken och förorena 
grundvattnet.

Kommentarer Uppfyller inte kraven för lätt nedbrytbarhet.
Bioackumuleringsförmåga Ingående produkter har log Pro >3. Det kan därför inte uteslutas att 

produkten bioackumuleras.
Miljöupplysningar, sammanfattning Med hänsyn till avdunstning och fotokemisk nedbrytning är det osannolikt att 

produkten medför någon nämnvärd risk för vattenlevande organismer.
 

13. Avfallshantering
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Avyttring, transport, 
lagring och hantering av avfallet skall ske i enlighet med Avfallsförordningen 
2001:1063. Avfall från produkten får inte tillåtas förorena mark eller vatten, 
eller släppas ut i miljön. Förslag på afallskod: 20 01 29. Rengöringsmedel 
som innehåller farliaga ämnen. Förpackningen skall tömmas ordentligt, på 
vissa förpackningar måste det göras ett extra hål för att förpackningen skall 
bli helt tom. Observera risker som föreligger vid tömning av förpackningar och 
behållare som innehåller brandfarliga vätskor. Tömd behållare ventileras på en 
säker plats avskilt från gnistor och eld. Förslag på avfallskod för förpackning: 
15 01 02 Plastförpackningar, 15 01 04 Metallförpackningar. Förpackningar 
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innehållande produktrester och som ej är dropptorra skall hanteras som farligt 
avfall och avyttras väl tillslutna. Förslag på avfallskod 15 01 10. Förpackningar 
som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall.

 

14. Transportinformation
Produktnamn (nationellt) BENSIN
Farligt gods ADR UN-nr.: 1203

Klass: 3
Farlighetsnummer: 33
Förpackningsgrupp: II
Transportbenämning: BENSIN

Farligt gods RID UN-nr.: 1203
Klass: 3
Förpackningsgrupp: II
Transportbenämning: BENSIN

Farligt gods IMDG UN-nr.: 1203
Klass: 3
Förpackningsgrupp: II
EmS: F-E, S-E
Transportbenämning: GASOLINE

Farligt gods ICAO/IATA UN-nr.: 1203
Klass: 3
Förpackningsgrupp: II
Transportbenämning: GASOLINE

 

15. Gällande föreskrifter
Farosymbol

   

R-fraser R12 Extremt brandfarligt. R38 Irriterar huden. R51/53 Giftigt för vattenlevande 
organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: 
kan ge lungskador vid förtäring. R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och 
omtöcknad.

S-fraser S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S7/9 Förpackningen förvaras väl tillsluten på 
väl ventilerad plats. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning 
förbjuden. S23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering 
anges av tillverkaren). S29 Töm ej i avloppet. S33 Vidtag åtgärder mot statisk 
elektricitet. S43 Vid brandsläckning använd . S60 Detta material och dess 
behållare skall tas om hand som farligt avfall. S62 Vid förtäring, framkalla ej 
kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Andra anmärkningar Innehåller: Bensin Alkylat.
Brandfarlighetsklass: 1

 

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

R12 Extremt brandfarligt.
R38 Irriterar huden.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
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Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats

Avsnitt 1 - 16 är anpassade efter REACH-standard.

Leverantörens anmärkningar Uppgifterna i detta varuinformations-/säkerhetsdatablad bygger till stora del på 
information från tillverkaren. Informationen är baserad på våra nuvarande 
kunskaper och är endast avsedd att användas för att beskriva produktens 
egenskaper med avseende på hälsa, säkerhet och miljö. Informationen skall 
inte betraktas som en specifikation eller som en garanti för någon specifik 
egenskap hos produkten.

Ansvarig för säkerhetsdatablad STARTA AB
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