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VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Handelsnamn    PAO-Oil 68 8FX 351 214-031

Användningsområde   Kompressorsmörjmedel, klar vätska

Tillverkare   Hella KG Hueck & Co
    Rixbecker Strasse 75
    D-59552 Lippstadt
    Tyskland

Import   KG Knutsson AB
    Hammarbacken 8
    SE-191 81 Sollentuna
    08-92 30 00

Telefonnummer vid nödsituationer 112, Giftinformationscentralen 

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING
Farliga ämnen   % CAS nr EG nr Farokod Riskfraser
Butylhydroxytoluene (BHT) < 2  128-37-0 204-881-4 Xn, Xi R 22, R 43

Solventnafta (petroleum),
medeltung alifatisk  < 2  64742-88-7 265-191-7 Xn R 65

Andra ämnen
Syntetiska kolväten, oljebaserade > 61 68037-01-4 - - -
   > 35 63148-62-9

3. FARLIGA EGENSKAPER
Kan ge allergi vid hudkontakt
Upprepad och långvarig kontakt kan verka uttorkande på huden och eventuellt ge rodnad och hudsprickor.
Olja i form av ånga, rök eller dimma liksom sönderdelningsprodukter av olja verkar irriterande på andningsvägarna.
Oljestänk i ögonen kan orsaka sveda.

4. FÖRSTA HJÄLPEN
Inandning
Frisk luft.
Inandning av produkten är inte sannolik annat än i samband med förtäring, följt av kräkning. 

Hudkontakt
Tvätta med tvål och vatten. Ta av kontaminerade klädesplagg.

Stänk i ögonen
Skölj ögonen med vatten i fl era minuter. Om irritation kvarstår, sök läkare.

Förtäring
Skölj munnen med vatten. Framkalla ej kräkning. Sök läkare.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND
Brandsläckningsmedel
Använd CO2-, skum- eller pulversläckare. Använd ej vattenstråle.

Förbränningsprodukter
Giftiga ångor kan bildas vid förbränning. Vid ofullständig förbränning bildas bl a rök, koldioxid och kolmonoxid.

Skyddsåtgärder vid brand
Använd skyddskläder och andningsapparat.
Kyl behållare i närheten med vatten.



6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga skyddsåtgärder
Utspilld vätska utgör halkrisk. 
Använd skyddshandskar och skyddskläder vid behov.

Miljöskyddsåtgärder
Förhindra utsläpp i avlopp i större mängd. Vid större spill, kontakta räddningstjänsten.

Saneringsmetoder
Spola ej ner i avloppssystemet. 
Samla upp spill med sand eller annat lämpligt inert material och lägg i en behållare för vidarebefordran till avfallshantering (se 
punkt 13)

7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering
Sluten hantering bör eftersträvas, så att aerosolspridning och spill undviks.
God personlig hygien vid användning av produkten.

Lagring
Förvara svalt och torrt. Undvik värme. 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER
Gränsvärden för exponering (AFS 2000:3)
Oljedimma, inklusive oljerök 1 mg/m3 NGV

Begränsning av exponering
God ventilation.
Undvik kontakt med ögon och hud. 
Stoppa ej kontaminerade trasor i fi ckan.
Byt starkt nedsmutsade kläder och tvätta dessa innan återanvändning.

Personlig skyddsutrustning
Smörj händerna med skyddande kräm innan arbete med produkten. 
Använd handskar vid risk för direktkontakt med produkten.
Smörj händerna även efter tvättning vid avslutat arbete för att skydda huden mot uttorkning.

Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon. Tillgång till ögondusch.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Utseende Klar vätska
Lukt  oljig 
Flampunkt > 200 ˚C
Densitet 0,8378 kg/L vid 15 ˚C
Viscositet 71,2 cSt vid 40 ˚C
  10,7 cSt vid 100 ˚C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilitet
Stabil

Förhållanden som bör undvikas
-

Material och kemiska produkter som bör undvikas
Blanda ej med starka oxidationsmedel.

Farliga omvandlingsprodukter
Vid ofullständig förbränning av produkten bildas bl a rök, CO och CO2.



11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Inandning – Produkten ej fl yktig, varför inandning ej sannolik. Exponering för ångor kan orsaka irritation i ögon, näsa och hals. 
Inandning av ångor vid termisk nedbrytning kan vara farligt. 

Hudkontakt - Kan ge allergi vid hudkontakt. 

Ögonkontakt - Kan orsaka tillfällig irritation.

Förtäring – Ej farlig vid förtäring av små doser. Större mängder kan orsaka kräkning och diarré. 

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Bioackumulerbar

Kan vara farlig för vattenlevande organismer.

Butylerad hydroxytoluene (BHT)
Biokoncentration låg  
Akvatisk toxicitet IC50 (Selenastrum capricurnutum) - 6,6 mg/L 
  LC50 (Daphnia) – 0,2 mg/L

Solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk
Akvatisk toxicitet LC50 – 0,5-5 mg/L

13. AVFALLSHANTERING
Utgör farligt avfall enligt SFS 2001:1063. 
EWC-kod 13 02 06 Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor.

Förpackningar som lämnas till materialåtervinning skall tömmas ordentligt. Väl tömda förpackningar utgör inte farligt avfall. 
Lämnas bland ”hårda plastförpackningar”. KG Knutsson är anslutna till REPA (www.repa.se).

Företag som har små mängder plastförpackningar, kan efter källsortering lämna dessa kostnadsfritt på en återvinningscentral. 
Kontakta Förpackningsinsamlingen, tel 0200-88 03 10, för att få reda på vem som är Plastkretsens entreprenör i din kommun.

Företag som har större mängder plastförpackningar kan efter källsortering leverera dessa till en av Plastkretsens 
mottagningsstationer och få betalt för materialet (www.plastkretsen.se. 

14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten är ej föremål för transportregleringar.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Farokoder
Xi Irriterande

Riskfraser
R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt

Skyddsfraser
S 24 Undvik kontakt med huden

16. ÖVRIG INFORMATION
Förklaring av farokoder och riskfraser
Xn – Hälsoskadlig R 22 – Farlig vid förtäring
Xi - Irriterande R 43 – Kan ge allergi vid hudkontakt
  R 65 – Farligt; kan ge lungskador vid förtäring

Källor
Uppgifter från tillverkare 
Toxnet, Riskline, Nordiska Ministerrådet

Behjälplig vid klassifi cering och utformning av Varuinformationsblad, Abies miljökonsult, abies@telia.com, medlem av 
Konsultföreningen Kemiska miljö- och hälsorisker (www.kemi.nu). 


