
 
 SIKKERHETSDATABLAD

STARTA Lacknafta / White 
spirit

 

 

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 11.05.2002
Revisjonsdato 28.09.2010
Kjemikaliets navn STARTA Lacknafta / White spirit
EC-nr. 265-185-4
Artikkelnr. 1038-210, 1038-255
Kjemikaliets bruksområde Løsemidler , Vaskemiddel.
Firmanavn STARTA AB
Postadresse Torpvägen 4
Postnr. 466 31
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
Nødtelefon Vid nödsituation, ring:112

 

2. Fareidentifikasjon
Klassifisering i henhold til 
67/548/EEC eller 1999/45/EC

Xn,N; R10,R51/53,R65,R66,R67

Farebeskrivelse Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi 
tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 
Brannfarlig. Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller en glo. Giftig 
for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet.

 

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Nafta (petrolium) Hydrogenavsvovlet 
tung

CAS-nr.: 64742-82-1
EC-nr.: 265-185-4

R10,R51/53,R65,R66,
R67

Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

Komponentkommentarer Benzen < 0,1%
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4. Førstehjelpstiltak
Innånding Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Frisk luft og hvile. Kontakt lege 

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

ubehag gir seg.
Øyekontakt Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks 

med rikelige mengder vann eller øyeskyllevann i inntil 10 minutter. Kontakt 
lege hvis irritasjon vedvarer.

Svelging FREMKALL IKKE BREKNING hvis produktet er petroleumsbasert. Fare for 
aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. Gi straks et par glass melk eller vann 
hvis den skadde er ved full bevissthet. Gi aldri væske til en bevisstløs 
person. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke 
kommer ned i lungene. Kontakt lege.

 

5. Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler Skum. Pulver. Karbondioksid (CO2). Vannspray, -tåke eller -dis.
Uegnet brannslukningsmidler Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.
Brann- og eksplosjonsfarer 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.
Brannslukningsmetoder 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. Bruk 
åndedrettsvern med lufttilførsel, hansker og vernebriller. Bruk egnet vernedrakt. 
Vanlig verneutstyr kan være uskikket.

 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

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

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Samle opp søl/spill i sand, jord 
eller annet egnet absorberende materiale. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø 
informeres lokale myndigheter.

Metoder for opprydding og 
rengjøring

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.

Andre anvisninger Spill och oavsiktliga utsläpp i större mängd skall rapporteras till 
Rädningstjänsten och kommunens Miljökontor.

 

7. Håndtering og lagring
Håndtering Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt. Statisk elektrisitet og 

gnistdannelse skal forhindres. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk 
godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. 
Unngå kontakt med huden og øynene.

Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Må ikke 
oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer.

Annen informasjon Oppbevares utilgjengelig for barn. Større mengder og lagerbeholdninger skal 
oppbevares i henhold til nasjonal forskrifter om oppbevaring av brannfarlige 
væsker.

 

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Sørg for tilstrekkelig 
ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for 
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innånding av damper skal gjøres minst mulig.
Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Det 

anbefales å bruke egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/Р3.
Håndvern Best egnet er PVC- eller gummihansker.
Øyevern Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.
Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt.
Annen informasjon Vask straks tilsølt hud med såpe og vann.
 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
Lukt Hydrokarbon
Farge Klar.
Løselighetsbeskrivelse Lösligt i: Organiske løsningsmidler
Relativ tetthet Verdi: ~ 0,8 kg/dm3
Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: 150-200 °C
Flammepunkt Verdi: 39 °C

Testmetode: DIN 5755
Eksplosjonsgrense Verdi: 1,4-7,6 vol%
Selvantennelighet Verdi: 250 °C
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Verdi: 2-7

Testmetode: log Pow
Damptrykk Verdi: ~ 1 kPa
Kommentarer, Damptrykk vid 38 grader C.
Viskositet Verdi: < 2 mm2/s
Kommentarer, Viskositet vid 40 grader C.
 

10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.
Materialer som skal unngås Sterke oksiderende stoffer.
Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter.
Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
 

11. Toksikologisk informasjon
Toksikologisk informasjon
LD50 oral Verdi: > 2000 mg/kg

Forsøksdyreart: Råtta
LD50 dermal Verdi: > 2000 mg/kg

Forsøksdyreart: Kanin
LC50 innånding Verdi: 3400 ppm

Forsøksdyreart: Råtta
Varighet: 4h

Toksikologiske data fra komponenter 
Øvrige helsefareopplysninger
Innånding Damp kan irritere luftveiene og foråsake hoste, astmatisk pusting og 

kortpustethet.
Hudkontakt Langvarig eller hyppig kontakt kan forårsake rødhet, kløe og 

eksem/sprekkdannelse.
Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.
Svelging Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Lungebetennelse kan oppstå 

dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel, kommer ned i lungene.
 

12. Miljøopplysninger
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Toksikologiske data fra komponenter 
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet Produktet inneholder stoffer som er giftige for vannorganismer, og som kan 

medføre uønskede langtidseffekter i vannmiljøet.
Mobilitet Produktet er uoppløselig i vann og spres på vannoverflaten. Produktet 

inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle 
overflater.

Bioakkumulasjonspotensial Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer.
 

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode EAL EAL: 14 06 03 andre løsemidler og løsemiddelblandinger
Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Samles opp i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted.

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

 

14. Transportinformasjon
Proper Shipping Name Nafta (Petrolium), N.O.S.
Varenavn (nasjonalt) MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT)
Farlig gods ADR Status: Nei

UN-nr.: 1300
Klasse: 3
Fare nr.: 30
Emballasjegruppe: III
Varenavn: MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT)

Farlig gods RID Status: Nei
UN-nr.: 1300
Klasse: 3
Emballasjegruppe: III
Varenavn: MINERALTERPENTIN (WHITE SPIRIT)

Farlig gods IMDG Status: Nei
UN-nr.: 1300
Klasse: 3
Emballasjegruppe: III
EmS: F-E, S-E
Varenavn: TURPENTINE SUBSTITUTE

Farlig gods ICAO/IATA Status: Nei
UN-nr.: 1300
Klasse: 3
Emballasjegruppe: III
Varenavn: TURPENTINE SUBSTITUTE

Andre relevante opplysninger Brandfarlighetsklass 3
 

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol
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Sammensetning på merkeetiketten Nafta (petrolium) Hydrogenavsvovlet tung
EC-nr. 265-185-4
R-setninger R10 Brannfarlig. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake 
døsighet og svimmelhet R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan 
forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

S-setninger S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle 
betgnelser angis av produsent, importør eller omsetter). S24 Unngå 
hudkontakt. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege 
omgående og vis denne etikett eller emballasje.

 

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

R10 Brannfarlig.
R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet
R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

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.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad STARTA AB
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