
 SIKKERHETSDATABLAD
GASSPATRON

 

Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 20.06.2012
Revisjonsdato 19.09.2012

1.1. Produktidentifikasjon
Kjemikaliets navn GASSPATRON
Kjemisk navn Gassblanding av butan, isobutan og propan
Synonymer Axley Gasspatron
Artikkelnr. 769073 - 450g, 769074 – 230g

1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det 
frarådes mot
Kjemikaliets bruksområde Campingutstyr

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør 
Firmanavn Jula Norge AS
Postadresse Postboks 364
Postnr. 1471
Poststed Lørenskog
Land NORGE
E-post erik.sveden@jula.se
Hjemmeside http://www.jula.no

1.4. Nødtelefon
Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

 

Seksjon 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding
Klassifisering i henhold til 
67/548/EEC eller 1999/45/EC

F+; R12

Stoffets/blandingens farlige 
egenskaper

Ekstremt brannfarlig innhold.
Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning.

2.2. Etikettinformasjon
Faresymbol

 

R-setninger R12 Ekstremt brannfarlig.
S-setninger S9 Oppbevares på et godt ventilert sted.

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer 
over 50°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må 
ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Holdes vekk 
fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn.
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2.3 Andre farer
PBT / vPvB Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, 

Bioakkumulerbare og Toksiske) eller vPvB (veldig Persistent og veldig 
Bioakkumulerende).

Andre farer Utstrømmende gass kan gi alvorlige frostskader på hud eller øyne.
 

Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer
3.2. Blandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Butan CAS-nr.: 106-97-8

EC-nr.: 203-448-7
Indeksnr.: 601-004-00-0
Synonymer: Butan

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

40 - 50 %

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

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

20 - 30 %

Propan CAS-nr.: 74-98-6
EC-nr.: 200-827-9
Indeksnr.: 601-003-00-5
Synonymer: Propan

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

20 - 30 %

Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger (R) og faresetninger (H).
 

Seksjon 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symtomene kan omfatte 

lammlese/bevistløshet. Lave konsentrasjoner kan forårsake narkotisk effekt med 
symptomer som hodepine, svimmelhet og kvalme.

Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. 
Kontakt lege øyeblikkelig. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett.

Hudkontakt Frostskade: Fjern ikke klærne, men skyll med rikelige mengder lunkent vann. 
Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under transport til sykehus. Forurenset 
tøy kan utgjøre brannrisiko. Forurenset tøy skal gjennomvætes med vann, før 
det fjernes. Tøyet skal renses før videre bruk.

Øyekontakt Frostskade: Skyll med rikelige mengder lunkent vann i opp til 15 min. Tilkall 
ambulanse. Fortsett skyllingen under transport til sykehus.

Svelging Lite aktuelt. I tvilstillfelle bør lege kontaktes.

4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket
Akutte symptomer og virkninger Innånding: tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme. Det kan også føre til 

pustevanske, hjertearytmi, lammlese/bevistløshet.
Hudkontakt: ved frostskade - rødhet, smerte og risiko for alvorlig forfrysning.
Øyekontakt: ved frostskade - rødhet, smerte og nedsatt syn.
Svelging: ikke sannsynlig.

4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er 
nødvendig
Annen informasjon Symptomatisk behandling.
 

Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning
5.1. Brannslukningsmidler
Passende brannslukningsmidler Alle vanlige brannslokkemidler kan brukes. Velges i forhold til omgivende 

brann.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre
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Brann- og eksplosjonsfarer Ekstremt brannfarlig. Ved oppvarming øker volum og trykk kraftig med fare for 
at beholderen eksploderer. Gassen kan danne eksplosive blandinger med luft, 
spesielt i trange rom eller inne i tom ikke-avgasset beholder. Damp er tyngre 
enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder.

Farlige forbrenningsprodukter Karbonmonoksid (CO).

5.3. Anvisninger for brannmannskaper
Personlig verneutstyr Selvforsynt åndedrettsvern kan være påkrevd ved redningsarbeide. I tilfelle av 

evakuering, bruk rømningsmaske der det er mulig.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
 

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Evakuer området. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er 
forbudt. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Ventiler godt.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Prøv å stoppe gasslekkasje dersom dette kan gjøres risikofritt. Bør ikke 
komme ned i avløp. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale 
myndigheter.

6.3. Metoder for opprydding og rengjøring
Metoder for opprydding og 
rengjøring

Evakuer området. Beholdere leveres til destruksjon som avfall iht. pkt. 13.

6.4. Referanse til andre seksjoner
Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13.
 

Seksjon 7: Håndtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering Må bare brukes utendørs eller i godt ventilerte lokaler. Må bare brukes med 

bærbare kokeapparater eller andre apparater konstruert for denne typen 
gasspatron. Følg alltid brukerveiledningen som følger med apparatene.
Fjern aldri patronen når apparatet er tent. Skifte patron: Patronen skiftes på 
et ventilert sted atskilt fra antenningskilder. Steng apparatets ventil. Ta 
patronen ut av apparatet. Skift ut pakningen hvis den er skadet eller mangler.

Beskyttende tiltak
Tiltak for å hindre brann Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt. Ta forholdsregler 

mot utladning av statisk elektrisitet.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperatur over 50°C. Oppbevares på et 

kjølig, godt ventilert sted. Følg reglene for brannfarlige væsker.
Råd angående samlagring Brannfarlig eller brennbart: Holdes adskilt fra oksiderende stoffer, varme og 

flammer.

7.3 Spesifikk bruk
Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2.
 

Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametere
Annen informasjon om grenseverdier Inneholder ingen stoffer med administrative normer.

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Personlig verneutstyr bør 
velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av 
personlig verneutstyr.
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Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Åndedrettsvern med 

lufttilførsel.

Håndvern
Håndvern Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Normalt ikke nødvendig. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Normale arbeidsklær.

Annen informasjon
Annen informasjon Ta av tilsølte klær og vask dem før de brukes på nytt.

Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan 
føre til andre krav.

 

Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Gass
Farge Fargeløs.
Lukt Karakteristisk
Kommentarer, pH (handelsvare) Ikke relevant.
Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: ~ -139 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 1,33 °C
Flammepunkt Verdi: < -23 °C
Eksplosjonsgrense Verdi: 1,8-8,5 vol-%
Damptrykk Verdi: 2,1 mmHg (20 °C)
Damptetthet Verdi: ~ 2

Referansegass: luft = 1
Relativ tetthet Verdi: 582 kg/m³ (gjelder for væske 20 °C)
Løselighet i vann Uløselig.
Kommentarer, Selvantennelighet Ikke bestemt.

Fysikalske farer
Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende.

9.2 Annen informasjon
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Kommentarer Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.
 

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Reagerer voldsomt med sterkt oksiderende stoffer.

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

10.5. Materialer som skal unngås
Materialer som skal unngås Sterke oksiderende stoffer. Peroksider. Salpetersyre.

10.6 Farlige spaltningsprodukter
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Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2.
 

Seksjon 11: Toksikologisk informasjon
11.1 Informasjon om toxiologiske effekter
Potensielle akutte effekter
Innånding Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Symtomene kan omfatte 

lammlese/bevistløshet. Lave konsentrasjoner kan forårsake narkotisk effekt med 
symptomer som hodepine, svimmelhet og kvalme Det kan også føre til 
pustevansker og hjertearytmi.

Hudkontakt Ved frostskade: rødhet, smerte og risiko for alvorlig forfrysning.
Øyekontakt Ved frostskade: rødhet, smerte og nedsatt syn.
Svelging Ikke sannsynlig på grunn av produktets emballasje.

Forsinket / Repeterende
Allergi Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Spesifikke målorgantoksisitet - 
enkelt eksponering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 
å være oppfylt.

Spesifikke målorgantoksisitet - 
gjentatt eksponering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 
å være oppfylt.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Arvestoffskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Fosterskadelige egenskaper Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Reproduksjonsskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
 

Seksjon 12: Miljøopplysninger
12.1. Toksisitet
Økotoksisitet Klassifiseres ikke som miljøskadelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet Produktet brytes fullstendig ned ved fotokjemisk oksidering.

12.3. Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Fordamper i løpet av en dag fra vann- eller jordoverflater.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, 

Bioakkumulerbare og Toksiske).

12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen 
informasjon

Ingen kjente.

 

Seksjon 13: Fjerning av avfall
13.1. Metoder for avfallsbehandling
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Gasspatronene må være helt tomme før avfallshåndtering. Må ikke punkteres 
eller brennes, selv ikke når den er tom. Få bekreftet rutiner for 
avfallsdeponering med kommuneingeniør/miljøsjef/KLIF og lokale forskrifter. 
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Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-
kode hvis bruksområdet avviker.

Avfallskode EAL EAL: 160504 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige 
stoffer
EAL: 15 01 11 emballasje av metall som inneholder et farlig, fast porøst 
materiale (f.eks. asbest), herunder tomme trykkbeholdere

 

Seksjon 14: Transportinformasjon
14.1. UN-nummer
ADR 2037
RID 2037
IMDG 2037
ICAO/IATA 2037
Kommentar Kan sendes som begrensede mengder (LQ).

14.2. UN varenavn
ADR ENGANGSBEHOLDERE MED GASS
RID ENGANGSBEHOLDERE MED GASS
IMDG GAS CARTRIDGES
ICAO/IATA GAS CARTRIDGES

14.3. Transport fareklasse
ADR 2.1
RID 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4. Emballasjegruppe
Kommentar Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer
Marin forurensning No

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker
EmS F-D, S-U

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Forurensning kategori Ikke relevant.
 

Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter
15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og 
miljø
Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av 

Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002,
 med senere endringer, gjeldende fra 21. juni 2010.
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger 
(CLP) datert 16.06.2012.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier 
(REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad.
Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra 
Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.
ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap.
FOR 2009-06-08 nr 602: Forskrift om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved 
håndteringen.

GASSPATRON Side 6 av 7

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato 19.09.2012



FOR 2005-06-17 nr 672: Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer 
(storulykkeforskriften).(Seveso II).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er 
gjennomført

Nei

 

Seksjon 16: Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

R12 Ekstremt brannfarlig.

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

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av 
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)

Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 15.04.2009

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Seksjoner som er endret fra forrige versjon: 14.1 og 14.2

Kvalitetssikring av informasjonen Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er 
sertifisert iht. ISO 9001:2008.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Jula Norge AS
Utarbeidet av Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla
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