
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

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Framstiller

SIKKERHETSDATABLAD

Aspen D

02.12.2016

15.04.2020

Aspen D

Diesel drivstoff.

IF

Ja

Relevant informasjon fra komponents eksponeringsscenarier er innarbeidet i
avsnitt 4 - 13 i dette sikkerhetsdatabladet.

Beskrivelse: Drivstoff

Drivstoff for dieselmotorer og dieselvarmere/ovner, ikke beregnet for bruk på vei.

SU0-2 Andre aktiviteter knyttet til produksjon og tjenester (NACE kode skal kun
brukes: se siste raden)
SU1 Jordbruk, skogbruk, fiske
SU19 Bygg-og anleggsarbeid
SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)
SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning,
underholdning, tjenester, håndverkere)
PC13 Brennstoffer
AC03 Maskineri og tillhørende mekanisk materiell

Ja

Ja

Ja

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Synonymer

Artikkelnr.

Utvidet SDS med ES innbefattet

Utvidet SDS med ES innbefattet,
kommentarer

Funksjon

Kjemikaliets bruksområde

Relevant identifiserte
bruksområder

Industrielt bruk

Profesjonelt bruk

Forbrukerbruk
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1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

Lantmännen Aspen AB

Iberovägen 2

SE-438 54

Hindås

Sverige

800 57 380

aspensds@lantmannen.com

http://www.aspen.no

Telefon: 112
Beskrivelse: SOS

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Asp. Tox. 1; H304

EUH 066

Farepiktogrammer (CLP)

Fare

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P301+P310 VED SVELGING: Kontakt
umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege / or other health care
professional.. P331 IKKE framkall brekning. P501 Innhold / beholder leveres til
godkjent avfallsmottaker i en åpen beholder.

Ja

Ja

Produkten innehåller inga kända PBT- eller vPvB-ämnen enligt förordning (EG)
nr 1907/2006 (REACH) bilaga XIII.

Brennbar væske.

Gjentatt eksponering kan forårsake tørr hud eller sprekker.

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Nødtelefon

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Følbar merking

Barnesikring

PBT / vPvB

Fysiokjemiske effekter

Helseeffekt
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AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

1Stoff klassifisert som helse- eller miljøfarlig

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

Risiko for forurensning av jord og grunnvann.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Fornybare hydrokarboner
(diesel type fraksjon)

CAS-nr.: 928771-01-1
EC-nr.: 618-882-6
REACH reg. nr.:
01-2119450077-42-XXXX

Asp. Tox. 1; H304
EUH 066

> 98 % 1

Inneholder tilsetningsstoffer som på grunn av konsentrasjon og klassifisering ikke
trenger å være oppgitt her.

CAS nr 92877-01-01 benevnt som "Alkanes, C10-20-forgrenet og linjær" utenfoe
Europeiske Unionen, EU

Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

Anses ikke å være skadelig ved innånding pga. stoffets lave damptrykk ved
omgivelsestemperatur.
VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at
vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved langvarig
halsirritasjon eller hoste: Kontakt lege. Ta med sikkerhetsdatabladet.

Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig!

Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hodepine, svimmelhet og
sløvhet.

Kjemisk lungebetennelse kan oppstå hvis produktet kommer ned i lungene ved
innånding, inntak eller brekninger. Damp kan irritere luftveier og lunger.

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Behandles symptomatisk.

Miljøeffekt

Beskrivelse av blandingen

Bemerkning, komponent

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Akutte symptomer og virkninger

Forsinkede symptomer og
virkninger

Medisinsk behandling
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5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.

Ikke bruk vannstråle til slukking,ettersom dette kommer til å spre ilden.

Produktet kan brenne, men er ikke brannfarlig. Lukkede beholdere kan
eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2).

Bruk påkrevd personlig verneutstyr

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Unngå vann i
konsentrert stråle direkte mot brannpunktet da dette vil spre ilden. Vær
oppmerksom på faren for etterantennelse og eksplosjon.

Bærbart pusteapparat med helmaske.

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Samle opp spill.
Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt. Unngå
innånding av oljetåke og kontakt med hud og øyne. Ved søl: Vær oppmerksom
på glatte gulv og overflater. Bruk påkrevd personlig verneutstyr

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

Søl suges opp med ikke-brennbart absorberende materiale. Steng av lekkasje
om det er mulig uten risiko.

Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og
faresymbol/farepiktogram.

Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/KLIF) ved
større spill/lekkasjer.

Avsnitt 8, 13.

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Personlig verneutstyr

Brannslokkingsmetoder

Spesielt beskyttelsesutstyr for
brannmenn

Generelle tiltak

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Forvaring

Opprydding

Annen informasjon

Andre anvisninger
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7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Brannfarlig eller brennbart: Holdes adskilt fra oksiderende stoffer, varme og
flammer. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Unngå innånding av damp og kontakt med hud og øyne. Bruk personlig
beskyttelse og/eller punktutsug ved behov. Unngå spising, drikking og røyking
når produktet brukes. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og
tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates.

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme/
gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

Det skal være tilgang til håndvask med tilhørende såpe, rensekrem,
beskyttelseskrem og fet krem.

Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. Oppbevares
ved temperaturer under 50°C. Lagres som brannfarlig væske.

Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Treff tiltak mot statisk
elektrisitet.

Elektrisk utstyr skal være gnistsikret hvis det er fare for eksplosjon.

Brannfarlig væske. Brannfareklasse: 3. Oppbevares adskilt fra brannfarlig gass
og meget brannfarlige væsker.

Større mengder og lagerbeholdninger skal oppbevares i henhold til nasjonal
forskrifter om oppbevaring av brannfarlige væsker.

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år
Fornybare hydrokarboner
(diesel type fraksjon)

CAS-nr.: 928771-01-1 Opprinnelsesland: NO
Grenseverdi, type: NGV
8 timers grenseverdi: 100
ppm
8 timers grenseverdi: 525
mg/m³
Kilde: Forskrift om tiltaks-
og grenseverdier 2018 nr.
2186.
Kommentarer: n-nonan
CAS 111-84-2
Opprinnelsesland: NO

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Tekniske tiltak og
lagringsbetingelser
Råd angående samlagring

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Spesielle bruksområder
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DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Grenseverdi, type: NGV
8 timers grenseverdi: 40
ppm
8 timers grenseverdi: 275
mg/m³
Kilde: Forskrift om tiltaks-
og grenseverdier 2018 nr.
2186.
Kommentarer: Dekaner og
andre høyere alifatiske
hydrokarboner.

Fornybare hydrokarboner (diesel type fraksjon)

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 42 mg/kg bw/day

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 147 mg/m3

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 94 mg/m³

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 18 mg/kg bw/day

Varselsskilt

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Administrativ norm for
eksponering skal overholdes, og faren for innånding av damper og sprøytetåke
skal gjøres minst mulig.

Ved fare for sprut brukes tettsluttende, godkjente vernebriller.

Unngå langvarig hudkontakt. Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det
brukes vernehansker.

Nitrilgummi. Neoprengummi. Polyvinylklorid (PVC).

Komponent

DNEL

Egnede tekniske tiltak

Egnet øyebeskyttelse

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig
kontakt

Egnede materialer
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Hudvern

Åndedrettsvern

Hygiene / miljø

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Eksponeringskontroll

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Bruk hansker av klasse 5 ihht. EN374 eller EN 420. Væsken kan trenge gjennom
hanskene. Skift derfor hansker ofte.

Verdi: 4 time(r)

Verdi: 0.4 mm

Benytt brannbestandige / flammehemmende klær.

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Vask
tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen.

Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.

Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med
lufttilførsel.

Bruk innåndningsbeskyttelse med gassfilter, type A2. /P2.

Referanser til relevante standarder: EN 140, EN 141.

Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til utvikling av damp.

Filter må byttes ofte.Filterenheten kan brukes maksimalt 2 timer om gangen.

Bruk egnet håndkrem eller fuktighetskrem for å hindre uttørring og
sprekkdannelse i huden. Ta av tilsølte klær og vask huden grundig med såpe og
vann når arbeidet er ferdig.

Unngå at avfall kommer i vannløp eller avløp og forurenser jord eller vegetasjon.
Hvis dette ikke er mulig, kontakt politi og ansvarlig myndighet umiddelbart.

Se avsnitt 6.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for
hånden.

klar væske

Fargeløs

Oljelukt

Status: I handelsvare
Kommentarer: Ikke relevant.

Nødvendige egenskaper for
håndbeskyttelse

Gjennomtrengningstid

Tykkelsen av hanskemateriale

Uegnede verneklær

Hudbeskyttelse, kommentar

Åndedrettsvern nødvendig ved

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Anbefalt utstyrstype

Anbefalt åndedrettsvern

Ytterligere åndedrettsverntiltak

Åndedrettsvern, kommentarer

Spesifikke hygienetiltak

Produkttiltak for å hindre
eksponering

Miljømessig eksponeringskontroll,
kommentarer

Tiltak ved privat bruk av
kjemikalier

Tilstandsform

Farge

Lukt

pH
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9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Status: I løsning
Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Data mangler.

Verdi: 180 - 360 °C
Metode: EN ISO 3405
Test referanse: Kokepunktintervall

Verdi: ≥ 61 °C
Metode: EN ISO 2719

Verdi: < 0,01
Metode: BuAc=1

Data mangler.

Kommentarer: Data mangler.

Verdi: < 0,1 kPa
Temperatur: = 20 °C

Verdi: > 1
Referansegass: Luft.

Verdi: 765 -800 kg/m³
Metode: EN ISO 12185
Temperatur: 15 °C

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Løselig i organisk løsningsmiddel.

Verdi: > 6,5
Metode: Log Kow
Kommentarer: CAS 928771-01-1

Verdi: > 200 °C

Kommentarer: Data mangler.

Verdi: 2 - 4 mm2/s
Metode: EN ISO 3104
Temperatur: = 40 °C

Ingen.

Ingen.

Verdi: ≤ -26 °C
Metode: EN-ISO 23015

Verdi: > 25 pS/m
Metode: ASTM D2624
Temperatur: = 20 °C

Smeltepunkt / smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Fordampningshastighet

Antennelighet (fast stoff, gass)

Eksplosjonsgrense

Damptrykk

Damptetthet

Tetthet

Bulktetthet

Løslighet

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Selvantennelighet

Dekomponeringstemperatur

Viskositet

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

Blakningspunkt

Ledningsevne
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10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

Ingen spesielle reaktivitetsrisici forbundet med dette produktet.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen.

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.

Sterke oksiderende stoffer.

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjent.

Fornybare hydrokarboner (diesel type fraksjon)

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rat

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 2000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rat

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Gjentatt
eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kommentarer: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kommentarer: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Komponent

Akutt giftighet

Akutt giftighet, menneskelig
erfaring
Hudetsing / hudirritasjon, annen
informasjon

Øyeskade eller irritasjon, annen
informasjon
Luftveis- eller hudsensibilisering

Kjønnscellemutagenitet

Kreftfremkallende egenskaper,
annen informasjon
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Symptomer på eksponering

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Kommentarer: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Inntrenging i lungene etter inntak eller oppkast kan forårsake kjemisk pneumonitt.

Kjemisk lungebetennelse kan oppstå hvis produktet kommer ned i lungene ved
innånding, inntak eller brekninger.

Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem.

Dampene kan i høye konsentrasjoner irritere luftveiene og føre til hodepine,
tretthet, kvalme og brekninger.

Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.

Fornybare hydrokarboner (diesel type fraksjon)

Verdi: > 1000 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LL50
Eksponeringstid: 96 time(r)
Metode: WAF, OECD 203.

Fornybare hydrokarboner (diesel type fraksjon)

Verdi: > 100 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EL50
Eksponeringstid: 72 time(r)
Metode: WAF, OECD 201.

Fornybare hydrokarboner (diesel type fraksjon)

Verdi: > 100 mg/l
Effektdose konsentrasjon: EL50
Eksponeringstid: 48 time(r)
Metode: WAF, OECD 202.

Verdi: 1 mg/l
Effektdose konsentrasjon: NOEC
Eksponeringstid: 21 dag(er)
Metode: WAF, OECD 211.

Verdi: 3.2 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LOEC
Eksponeringstid: 21 dag(er)
Metode: WAF, OECD 211.

Fornybare hydrokarboner (diesel type fraksjon)

Reproduksjonstoksisitet

Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet -
enkelteksponering, klassifisering
Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet - repeterende
eksponering, klassifisering
Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering

I tilfelle svelging

I tilfelle hudkontakt

I tilfelle innånding

I tilfelle øyekontakt

Komponent

Akvatisk toksisitet, fisk

Komponent

Akvatisk toksisitet, alge

Komponent

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Komponent
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Verdi: 373 mg/kg
Effektdose konsentrasjon: NOEC
Eksponeringstid: 10 dag(er)
Metode: OSPAR Protocols, Part A: Sediment Bioassay, 2005

Verdi: 1165 mg/kg
Effektdose konsentrasjon: LOEC
Eksponeringstid: 10 dag(er)
Metode: OSPAR Protocols, Part A: Sediment Bioassay, 2005

Verdi: 1200 mg/kg
Effektdose konsentrasjon: LC50
Eksponeringstid: 10 dag(er)
Metode: OSPAR Protocols, Part A: Sediment Bioassay, 2005

Alle organiske komponenter anses for å være bionedbrytbare. Produktet brytes
fullstendig ned ved fotokjemisk oksidering. Produktet er ikke påvist nedbrytbart
under anaerobe (oksygenfrie) forhold.

Verdi: > 60 %
Metode: OECD 301B

Kommentarer: Ikke kjent.

Kommentarer: Ikke kjent.

Verdi: > 6,5
Metode: Log Kow
Kommentarer: EG 618-882-6.

Produktet inneholder stoffer som er uoppløselige i vann, og som kan spres på
vannoverflater.

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Samle opp spill. FORBRENNING. Innhold/beholder leveres til godkjent
avfallsmottaker i en åpen beholder. Unngå utslipp til miljøet.

Avfallskode EAL: 130701 fyringsolje og dieselolje
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL: 150110 emballasje som inneholder rester av eller er forurenset

Giftighet for sediment levende
organismer

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet

Kjemisk oksygenforbruk (COD)

Biologisk oksygenforbruk (BOD)

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Mobilitet

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

EAL Emballasje
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AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

av farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

2008/98/EG

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, FOR-2004-06-01-930

Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter. Emballasjen
må være tom (drypptørr).

Ja

1202

1202

1202

Ikke klassifisert som farlig gods ihht. IMDG-koden,IATA-DGR.

DIESEL FUEL

DIESELOLJE

DIESEL FUEL

DIESEL FUEL

Ikke klassifisert som farlig gods ihht. IMDG-koden,IATA-DGR.

3

F1

3

3

Ikke klassifisert som farlig gods ihht. IMDG-koden,IATA-DGR.

III

III

III

Ikke klassifisert som farlig gods ihht. IMDG-koden,IATA-DGR.

Nei

Nei

EU-forordninger

Nasjonale forskrifter

Annen informasjon

Farlig gods

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Kommentarer

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Kommentarer

ADR/RID/ADN

Klassifiseringskode ADR/RID/
ADN
IMDG

ICAO/IATA

Kommentarer

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Kommentarer

ADR/RID/ADN

IMDG
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14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

ADR/RID Annen informasjon

ADN Annen informasjon

IMDG Annen informasjon

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen

Nei

Se annen informasjon.

Nei

Ikke bestemt.

Ikke bestemt.

3

3

3

D/E

3

30

Flyter på overflaten.

F-E, S-E

Nei.

Nei

Nei

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember
2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier
(REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av
direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og
Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og
Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med
endringer.
Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring

ICAO/IATA

Spesielle forholdsregler

Bulktransport (ja / nei)

Påkrevd skipstype

Forurensningskategori

Fareseddel ADR/RID/ADN

Fareetikett IMDG

Etiketter ICAO/IATA

Tunnelbegrensningskode

Transport kategori

Farenr.

Særbestemmelser

EmS

Begrensning av kjemiske stoffer
oppført i vedlegg XVII (REACH)
Biocider

Nanomateriale

Referanser (Lover/Forskrifter)
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av
forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer.
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/68/EG av den 24
september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre
vattenvägar.
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98 / EF av 19. november 2008 om
avfall og opphevelse av visse direktiver.
FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske
og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske
faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer.
Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen
(Kjemikalieforskriften), 30.04.2001 nr. 443, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, FOR-2004-06-01-930

Nei

Nei

Relevant informasjon fra komponents eksponeringsscenarier er innarbeidet i
avsnitt 4 - 13 i dette sikkerhetsdatabladet.

Deklarasjons nr 630575

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.

EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Leverandørs sikkerhetsdatablad. Registrerte stoffer, ECHA. Testresultater
Lovgivning, databaser og litteratur.

Endring i blandingens sammensetning (tillegg, sletting, endring av komponent).

15.04.2020

1

Lantmännen Aspen AB

55061194, 55061837, 55211032

http://www.aspen.se

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført
Eksponeringsscenarier for
blandingen
Eksponeringsscenario,
kommentarer

Ytterligere regulatorisk
informasjon

Leverandørens anmerkninger

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

Viktige litteraturreferanser og
datakilder

Årsak til revisjon

Siste oppdateringsdato

Versjon

Utarbeidet av

NOBB-nr.

URL for teknisk informasjon
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