
 
 SIKKERHETSDATABLAD
STARTA Smådelsvask / 

Smådelstvätt

 

 
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 29.11.2010
Revisjonsdato 11.03.2016

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn STARTA Smådelsvask / Smådelstvätt
Artikkelnr. 1005-255, 1005-280
GTIN-nr. 7331656100510, 7331656100503

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

SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, 
underholdning, tjenester, håndverkere)
PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte 
produkter)

SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)
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
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Klassifisering i henhold til CLP (EC) 
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Asp. Tox. 1;H304;
EUH 066;

Stoffets/blandingens farlige 
egenskaper

Kan være dødelig ved svelging og kommer i luftveiene. Puste store beløp i 
dråpeform ved inntak eller oppkast kan forårsake kjemisk lungebetennelse, 
som kan være dødelig. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

 

Varselord Fare
Faresetninger H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Sikkerhetssetninger P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et 

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres i henhold til lokale bestemmelser.

Barnesikring Ja
Følbar merking Ja

2.3 Andre farer
Andre farer Brannklasse 3. Beholderen kan inneholde tennbare produktrester. Damp kan 

akkumuleres i beholderen headspace og forårsake brennbarhet / eksplosjon.
 

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Iso Alkaner EC-nr.: 927-285-2

Synonymer: Kolväten
Asp. Tox. 1;H304;
EUH 066;

93 - 98 %

Propanol, (2-methoxymethylethoxy)- CAS-nr.: 34590-94-8
EC-nr.: 252-104-2

1 - 2 %

C10 Alkoholalkoxilat 5EO Acute Tox. 4;H302;
Eye Dam. 1;H318;

0,2 - 0,5 %

Komponentkommentarer Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.
 

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Innånding Hvis irritasjon, hodepine, kvalme eller døsighet, flyttes til frisk luft. Kontakt 

lege hvis pustevansker eller symptomer vedvarer.
Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann. Kontakt straks lege dersom 

sykdomstegn opptrer etter vask. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før 
det brukes igjen.

Øyekontakt Skyll straks med store mengder vann eller øyevask. Hold øynene vidåpne. 
Bruk myk stråle og om mulig varmt vann. Hvis symptomene vedvarer kontakt 
lege.

Svelging FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder 
melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. Kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Informasjon til helsepersonell Behandling bør være symptomatisk, og å lindre eventuelle ulemper. Fremkall 

ikke brekninger. Utføre ventrikkelskylling kun etter endotrakeal intubasjon. 
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Sjekk hjertet - risiko for hjertearytmi. White spirit øker hjerte mottakelighet for 
kata katekolaminer.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon Ingen opplysninger.
 

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Passende brannslukningsmidler Vannspray, skum, pulver eller karbondioksid.
Uegnete brannslukningsmidler Ikke bruk spray av vann.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er brannfarlig og kan ved oppvarming avgi damper som kan danne 

eksplosive damp-/luftblandinger.

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr Ved større brann bruk selvforsynt pusteapparat og fullt verneutstyr.
Brannslukningsmetoder Unngå innånding av damper. Evakuere nærområdet. Ring brannvesenet. Fjern 

brennbare materialer. Slukk bare mindre brann på egenhånd. Beholdere i 
nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann.

Annen informasjon Brann i lukkede rom må kun bekjempes av utdannet personale.
 

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
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

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

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

Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Spill vallas in med sand, 
jord eller liknande och samlas upp för att sedan skickas på destruktion. Vid 
större spill kontakta räddningstjänst, vattenverk, reningsverk och/eller 
kommunens miljöförvaltning.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
 

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Brannfarlig eller brennbart: Holdes adskilt fra oksiderende stoff, varme og 

flammer. Filler/kluter som er tilsølt, legges i brannsikker beholder. 
Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være tilgjengelige på 
arbeidsplassen. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. 
Unngå røyking og bruk av åpen ild. Sørg for god ventilasjon.

Beskyttende tiltak
Råd om generell yrkeshygiene God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med 

vann og såpe før arbeidsplassen forlates.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje. Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. 
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)
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AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
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).

Håndvern
Håndvern Bruk vernehansker av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Ved håndtering av kjemiske produkter skal alltid være utsatt for å bruke 

rimelig personlig hygiene som vasking eksponert hud med såpe og vann, og 
bruk egnet verneutstyr ved fare for langvarig eller gjentatt hudkontakt.

 

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
Farge Klar.
Lukt Svak lukt
Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 180 °C
Flammepunkt Verdi: > 62 °C
Eksplosjonsgrense Verdi: 0,5-5 %
Damptrykk Verdi: ~ 0,06 KPa
Kommentarer, Damptrykk vid 20 grader C.
Relativ tetthet Verdi: 0,765-0,785 g/ml
Kommentarer, Relativ tetthet vid 15 grader C.
Løselighet i vann Uløselig
Kommentarer, Fordelingskoeffisient: 
n-oktanol / vann

Nafta kolväten; 6,5 -7,5

Selvantennelighet Verdi: ~ 228 °C
Viskositet Verdi: 1,6 cSt

Test temperatur: 40 °C

9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Fysiske og kjemiske egenskaper Lösligt i organiska lösningsmedel
 

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

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Ingen anbefaling angitt.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer
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Materialer som skal unngås Sterke oksiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold.
 

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Potensielle akutte effekter
Innånding Damper eller tåke slik konsentrasjoner kan gi irritasjon i nese og svelg og 

forårsake hodepine, kvalme og tretthet. Langvarig eller gjentatt innånding av 
høye konsentrasjoner kan gi varige skader på sentralnervesystemet.

Hudkontakt Langvarig eller hyppig kontakt kan forårsake rødhet, kløe, irritasjon, 
eksem/sprekkdannelse og oljeakne.

Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.
Svelging Inntak kan forårsake irritasjon av mage- og tarmsystemet, brekninger og 

diaré. Lungebetennelse kan oppstå dersom oppkast som inneholder 
løsningsmiddel, kommer ned i lungene.

 

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Akutt akvatisk, fisk Verdi: > 1000 mg/l
Akutt akvatisk, alge Verdi: > 1000 mg/l
Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: > 1000 mg/l

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

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensial Produktet er ikke bioakkumulerbart.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Produktet er delvis vannoppløselig og kan spres i vannmiljøet.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
12.6. Andre skadevirkninger
Miljøopplysninger, konklusjon Produktet anses ikke som farlig for miljøet. Dette utelukker ikke at en og 

annen større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha vært 
forstyrrende eller skadelig virkning på miljøet.

 

AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Avfall fra produktet må ikke forurense bakken eller vann, eller slippes ut i 
miljøet. Oljerester, blir søl klassifisert som farlig avfall. Spillolje delt inn 
regenererbar, de som skal forbrennes og typer sønn bli ødelagt. For å oppnå 
tilfredsstillende gjenvinning av avfall, er det viktig ikke å blande disse 
gruppene. Forslag til avfalls 13:01 05 mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, 
giroljer og smøreoljer. Spillojor fra denne gruppen passer for regenerering. 
Emballasje må tømmes skikkelig, på noen pakker må gjøres et ekstra hull for 
pakken må være helt tom. Forslag tiil avfallskoder helt tømt emballasje. 15 01 
02 plast. 15 01 04 metallic. Emballasje som inneholder produktrester og ikke-
drypptørr, skal håndteres som farlig avfall og avhendes på riktig forseglet. 
Foreslått avfalllskod. 15 01 10 emballasje som inneholder rester av eller er 
forurenset av farlig avfall.

 

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
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14.1. FN-nummer
Kommentar Ikke relevant.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Varenavn Engelsk ADR/RID/ADN Fotogen, ospecificerad
Kommentar Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)
Kommentar Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe
Kommentar Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer
Kommentar Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler Ingen anbefaling angitt.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger Brennbarhetclass 3
 

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 

endringer. Europaparlamentet og rådsforordning (EF) 1272/2009 (CLP) om 
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
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]

; EUH 066;
Asp. Tox. 1; H304;

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

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Endring i følgende punkter: 2,3.

Versjon 3
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad STARTA AB
Utarbeidet av Lasse Nilsson
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