
 SIKKERHETSDATABLAD
ALKYLATBENSIN 4T

 

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 12.01.2010
Kjemikaliets navn ALKYLATBENSIN 4T
Artikkelnr. KJE128097, KJE128098, KJE128099
Kjemikaliets bruksområde Bensin for små motorer.
Firmanavn Kolberg Caspary Lautom AS
Postadresse Røykenveien 70
Postnr. 1386
Poststed ASKER
Land Norge
Telefon +47 66 75 30 00
Telefaks +47 66 75 30 01
E-post post@kcl.no
Hjemmeside http://www.kcl.no
Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

 

2. Fareidentifikasjon
Klassifisering Xn, F+, N; R12, R38, R51/53, R65, R67
Farebeskrivelse HELSE: Irriterer huden. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Damp 

kan forårsake døsighet og svimmelhet .
BRANN OG EKSPLOSJON: Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.
MILJØ: Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet. Må ikke slippes ut i miljøet.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
 

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Bensin; lavtkokende nafta CAS-nr.: 86290-81-5

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

60 - 100 %

Benzen CAS-nr.: 71-43-2
EC-nr.: 200-753-7

T, F, Kreft 1, Mut 2; 
R11, R36/38, R45, R46, 
R48/23/24/25, R65

< 0,1 %

n-Heksan CAS-nr.: 110-54-3
EC-nr.: 203-777-6

T, F, N, Rep 2; R11, 
R38, R48/20, R51/53, 
R60, R65, R67

< 0,5 %

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 Full tekst for R-setningene finnes i punkt 16.
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Komponent 1 inneholder < 0,1 vekt% benzen. Dette innebærer at stoffet ikke 
er klassifisert kreftfremkallende (note P i Stofflisten).

 

4. Førstehjelpstiltak
Generelt Sørg for frisk luft, ro og varme. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
Innånding Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag.
Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis det 

oppstår irritasjon eller ubehag.
Øyekontakt Skyll forsiktig med rikelig mengde vann i minst 15 minutter. Løft øyelokkene. 

Fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Svelging FREMKALL IKKE BREKNING! Gi fløte eller matolje. Kontakt lege umiddelbart.
Informasjon til helsepersonell Symptomatisk behandling. Vær klar over faren for kjemisk lungebetennelse 

hvis stoffet har kommet ned i lungene.
 

5. Tiltak ved brannslukning
Passende brannslukningsmiddel Større branner: Skum. Vannspray, -tåke eller -dis.

Mindre branner: Karbondioksid (CO2). Pulver. Sand.
Uegnet brannslukningsmiddel Bruk ikke skarp vannstråle.
Brann- og eksplosjonsfarer Ekstremt brannfarlig. Løsningsmiddeldamper kan danne eksplosive blandinger 

med luft. Damp er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til 
antennelseskilder. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid 
(CO). Karbondioksid (CO2). Aldehyder. Ketoner.

Personlig verneutstyr Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes 
godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt 8.

Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Fjern alle tennkilder og sørg for god ventilasjon. Ta forholdsregler mot 
utladning av statisk elektrisitet. Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Ved store utslipp kontakt 
offentlig myndigheter straks.

Metoder til opprydding og rengjøring Spill tas opp med sand eller annet inert absorberende materiale. Samles opp 
i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til pkt. 13. Vask 
godt.

 

7. Håndtering og lagring
Håndtering Sørg for god ventilasjon. Unngå direkte kontakt. Unngå innånding av damper. 

Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt. Bruk gnistsikkert 
håndverktøy og eksplosjonssikkert elektrisk utstyr. Bruk angitt verneutstyr (se 
pkt. 8).

Oppbevaring Lagres i tett lukket emballasje i kjølig, godt ventilerte rom, beskyttet mot 
direkte sollys. Lagres som brannfarlig væske.

Spesielle egenskaper og farer Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet. Dampene kan 
danne eksplosive blandinger med luft.

 

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Bensin; lavtkokende nafta CAS-nr.: 86290-81-5

EC-nr.: 289-220-8
8 t.: 500 mg/m3
8 t.: 100 ppm

2007

Benzen CAS-nr.: 71-43-2 8 t.: 3 mg/m3 2007
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EC-nr.: 200-753-7 K
8 t.: 1 ppm

n-Heksan CAS-nr.: 110-54-3
EC-nr.: 203-777-6

8 t.: 72 mg/m3
R
8 t.: 20 ppm

2007

Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Gode hygieniske rutiner er viktig ved bruk av dette produktet. 
Eksplosjonssikker generell og lokal avtrekksventilasjon. Gå ikke med tilsølte 
klær. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Bruk verneutstyr tilpasset 
det arbeid som skal utføres. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og 
testet i henhold til relevant CEN-standard.

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper må 
det brukes egnet åndedrettsvern med gassfilter A.

Håndvern Ved håndtering med fare for hudkontakt anvend vernehansker (iht. standard 
NS-EN 374) av f.eks.: nitril. Gjennombruddstid er ikke kjent. Skift hansker ved 
behov. Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør vedrørende 
gjennomtrengningstid, kvalitet etc..

Øyevern Bruk briller / ansiktsmaske ved arbeid som kan medføre fare for sprut (iht. 
EN 166).

Annet hudvern enn håndvern Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Gå ikke 
med klær som er gjennomtrukket av produktet. Tilsølte klær tas av og vaskes 
før ny bruk.

Annen informasjon Hygieniske rutiner: Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Vask 
hendene ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. 
Oppbevar arbeidsklær adskilt fra andre klær.

 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
Lukt Hydrokarbon
Farge Fargeløs
Løselighet i vann Ikke blandbar.
Løselighet i fett Løselig i de fleste organiske løsemidler.
Relativ tetthet Verdi: < 1 g/ml
Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Kommentarer: Ikke kjent
Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: 20-210 °C
Flammepunkt Verdi: < 0 °C
Eksplosjonsgrense Verdi: 1,4-7,6 Vol%
Selvantennelighet Verdi: ~ 400 °C
Damptrykk Verdi: > 50 kPa
Damptetthet Verdi: > 1

Referansegass: luft=1
Viskositet Verdi: < 1 mm2/s
 

10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.
Materialer som skal unngås Oksidasjonsmidler.
Farlige spaltningsprodukter Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid 

(CO2). Aldehyder og ketoner.
Stabilitet Produktet er stabilt ved normal håndtering og oppbevaring.
 

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

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

Forsøksdyreart: kanin
LC50 innånding Verdi: > 5000 mg/m3

Forsøksdyreart: kanin

Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Ved bruk representerer innånding og de irriterende egenskaper den største 

faren.
Innånding Innånding av løsemiddeldamper er skadelig. Symptomene på overeksponering 

er hodepine, tretthet, kvalme, brekninger, bevisstløshet, beruselse.
Hudkontakt Irriterer huden. Kan virke avfettende etter hyppig bruk.
Øyekontakt Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie.
Svelging Kan forårsake kvalme, oppkast og diaré. Farlig: kan forårsake lungeskade ved 

svelging. Kjemisk lungebetennelse kan oppstå hvis oppkast av løsningsmidler 
kommer i lungene.

Kroniske effekter Gjentatt innånding av løsemiddeldamper over lengre tid kan gi varig 
hjerneskade.

Allergi Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent.
Kreft Ikke klassifisert som kreftfremkallende på grunn av < 0,1% innehold av 

benzen.
Fosterskadelige egenskaper Effekter på fosterutvikling er ikke kjent.
Reproduksjonsskader Reproduksjonsskadelige egenskaper er ikke kjent.
Arvestoffskader Arvestoffskadende (mutagene) egenskaper er ikke kjent.
 

12. Miljøopplysninger
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

vannmiljøet.

Økotoksdata, bensin:
LC50 fisk: > 10 mg/l/96h
LC50 alge: > 3,1 mg/l/72h
LC50 dafnia: > 4,5 mg/l/48h

Mobilitet Flyter på vann. Produktet fordamper lett fra overflater.
Persistens og nedbrytbarhet Ikke lett biologisk nedbrytbar.
Bioakkumulasjonspotensial Løsemiddelet har potensial for å bioakkumulere.
Miljøopplysninger, konklusjon Utslipp må hindres. Må ikke slippes ut i avløp, grunn eller vannveier.
 

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode EAL EAL: 13 07 02 bensin
NORSAS 7023
Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for 
farlig avfall nevnt nedenunder (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi 
riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. I tillegg er avfallstoffnummer 
(Norsas) angitt.

 

14.Transportinformasjon
Varenavn (nasjonalt) BENSIN
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Farlig gods ADR UN-nr.: 1203
Klasse: 3
Fare nr.: 33
Emballasjegruppe: II
Varenavn: BENSIN

Farlig gods RID UN-nr.: 1203
Klasse: 3
Emballasjegruppe: II
Varenavn: BENSIN

Farlig gods IMDG UN-nr.: 1203
Klasse: 3
Emballasjegruppe: II
EmS: F-E, S-E
Varenavn: GASOLINE

Farlig gods ICAO/IATA UN-nr.: 1203
Klasse: 3
Emballasjegruppe: II
Varenavn: GASOLINE

 

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol

   

Sammensetning på merkeetiketten Bensin; lavtkokende nafta: 60 - 100 %
R-setninger R12 Ekstremt brannfarlig.

R38 Irriterer huden
R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet
R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet

S-setninger S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S7/9 Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert 
sted.
S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
S23 Unngå innånding av damp.
S24 Unngå hudkontakt.
S29 Må ikke tømmes i kloakkavløp.
S33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
S43 Ved brannslukning, bruk karbondioksid, pulver eller skum. Bruk ikke full 
vannstråle.
S61 Unngå utslipp til miljøet. Se Sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.
S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis 
denne etikett eller emballasje.

Referanser (Lover/Forskrifter) FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige 
kjemikalier. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). 
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 
(2007). Arbeidstilsynets brosjyre om åndedrettsvern (best.nr.539). Hanskeguiden 
(Arbeidsmiljøforlaget). Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG.

 

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

R11 Meget brannfarlig.
R12 Ekstremt brannfarlig.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R38 Irriterer huden
R45 Kan forårsake kreft.
R46 Kan forårsake arvelige skader.
R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.
R48/23/24/25 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding,
 hudkontakt og svelging
R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet
R60 Kan skade forplantningsevnen.
R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av 
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)

Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet på bakgrunn av datablad fra produsent. 
Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk. Alfheim 
Kjemikalie Consult er ikke ansvarlig for feil eller mangler i opplysninger fra 
produsent eller leverandør av produktet. Leverandør/importør i seksjon 1 i 
databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Kolberg Caspary Lautom AS
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