
 

SÄKERHETSDATABLAD 
 

 

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

 
PRODUKTNAMN: RED LINE BLYERSÄTTNING UTFÄRDAD:  2000-03-03 
 OMARBETAD: 2007-04-15 
ARTIKELNUMMER:  
   
ANVÄNDNING: Bränsletillsats 
 
LEVERANTÖR: Lubricare International AB 

Box 4001 
183 04 Täby 

 
KONTAKTPERSON: Bert Jareblom, tel 08-756 65 96 
 

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 

Ämnen EG-nummer CAS Nr Halt % Klass; R-fraser* 

Solventnafta, medeltung alifatisk 265-191-7 64742-88-7 50 – 60  Xn; R651) **R66  R67 N; R51/53 
Natriumsulfonat 271-781-5 68608-26-4 20 – 30  ***Xi; R38  R53 
Produkten innehåller även mineralolja.2)   
 
*  Klassificering och R-fraser för hälsofarlighet som de angivits i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 

1994:12; 2001:3) och för brandfarlighet enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:3 och 
1995:5). 

** Egen klassificering 
*** Tillverkarens klassificering 
1) Produkten har en högre kinematisk viskositet än 7 mm2/s varför riskfras R65 utgår.  
2) Ingående mineralolja är noggrant raffinerad och innehåller < 3% DMSO-extrakt enligt IP 346. 
Angivna R-fraser finns förklarade under punkt 16. 
 

3. FARLIGA EGENSKAPER 

Hälsorisker 
Irriterar huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, 
yrsel, trötthet och illamående. Uttorkande på huden och kan även orsaka sveda, rodnad, hudsprickor och 
irritation. Långvarig eller ofta upprepad kontakt kan orsaka eksem. Stänk i ögonen ger sveda. Förtäring ger sveda 
i mun och svalg, illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor och i övrigt samma besvär som vid inandning. Om 
små mängder dragits ned i luftvägarna vid hosta eller kräkning kan det finnas risk för andningssvårigheter och att 
kemisk lunginflammation kan tillstöta senare. 

Miljörisker 
Produkten klassificeras som miljöfarlig. Den innehåller solventnafta som är giftig för vattenlevande organismer 
och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 

Brandrisker 
Ej brandfarligt. Vid brand kan det finnas risk för att giftiga och frätande gaser kan bildas (svaveltrioxid). 

Fysikaliska/kemiska risker 
- 
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4. FÖRSTA HJÄLPEN 

Inandning 
Frisk luft och vila. Vid andningssvårigheter kan andningshjälp, syrgas behövas. Till sjukhus/läkare. 

Hudkontakt 
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden ordentligt med tvål och vatten. 

Ögonkontakt 
Skölj med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta läkare om 
besvär kvarstår. 

Förtäring 
Ge om möjligt ett par skedar grädde om den skadade är vid fullt medvetande annars ett par glas mjölk eller 
vatten. Framkalla ej kräkning. Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning har inträffat eller om mer än en 
obetydlig mängd svalts. 

Information till läkare 
Innehåller ämnen som ökar hjärtats känslighet för katekolaminer. Ge inte adrenalin, noradrenalin, efedrin eller 
liknande – risk för hjärtarytmi. 
 

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

Kan släckas med pulver, skum eller koldioxid. Behållare i närheten av brand ska flyttas eller kylas med vatten. Vid 
brand kan giftiga och frätande gaser utvecklas. 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

Förhindra utsläpp till avloppet. Sugs upp med något absorberande material t ex sand, jord eller liknande. Samlas ihop 
och behandlas som farligt avfall. 

7. HANTERING OCH LAGRING 

Undvik inandning av och direktkontakt med produkten. Hanteras och förvaras åtskilt från antändningskällor. Ej 
rökning, eld, gnistor eller svetsning. Håll behållare väl tillslutna när de inte används. Förvaras i väl ventilerat utrymme 
vid en temperatur ej överstigande 45 °C. 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

Se till att ventilationen är god. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. 

Tekniska skyddsåtgärder 
Vid otillräcklig ventilation bör mekanisk ventilation och punktutsug användas. 

Personlig skyddsutrustning 
Vid risk för direktkontakt bör skyddshandskar användas (handskmaterial i nitril eller neopren) och ögonskydd 
vid risk för stänk. Vid långvarig hantering bör andningsskydd användas t ex hel- eller halvmask med gasfilter A 
(brun). 

Hygieniska gränsvärden enligt Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (AFS 2000:3)  
Solventnafta: 300 mg/m3 (NGV) 
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

Varubeskrivning: Mörk färgad vätska med stark lukt. 

Densitet:  0,9 g/cm3 
Löslighet i vatten: Olösligt  
Viskositet: >30 cSt 
Flampunkt: 106 °C 

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

Stabilt vid normal hantering. Vid upphettning kan giftiga och frätande gaser (svaveltrioxid) utvecklas. 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

Inandning 
Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Vid långvarig exponering finns risk 
för astmaliknande besvär. Vid mycket höga halter risk för lever- och njurskador. 

Hudkontakt 
Uttorkande på huden. Hudkontakt kan även ge sveda, rodnad, hudsprickor och irritation. Långvarig eller ofta 
upprepad kontakt kan orsaka eksem.  

Ögonkontakt 
Stänk i ögonen ger sveda.  

Förtäring 
Förtäring ger sveda i mun och svalg, illamående, kräkningar, diarré, magsmärtor och i övrigt samma besvär som 
vid inandning. Om små mängder dragits ned i luftvägarna vid hosta eller kräkning kan det finnas risk för 
andningssvårigheter och att kemisk lunginflammation kan tillstöta senare. 

Specifika effekter 
- 

Toxikologiska data 
Solventnafta: LD50 oralt råtta: >5000 mg/kg, LD 50 dermalt kanin: >2000 mg/kg, LC50 inhalation 

råtta: 20 mg/l/4h. 
 

12. EKOLOGISK INFORMATION 

Produkten bedöms som miljöfarlig. Den innehåller solventnafta som har hög toxicitet för vattenlevande organismer, är 
ej lättnedbrytbar och kan bioackumuleras. 

Akvatisk toxicitet 
Solventnafta: LC50 Fisk 96h: 1-10 mg/l  

Nedbrytbarhet 
Solventnafta: Ca 25 % enligt OECD-test typ 301. 

Rörlighet och bioackumulering 
 - 
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13. AVFALLSHANTERING 

Behandlas som farligt avfall, EWC-kod 07 07 99, enligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). 

14. TRANSPORTINFORMATION 

Transportbenämning: MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE N.O.S. 

UN nr: 3082 Klass: 9  Extra uppgifter för sjötransport 
Förp.grp: III    EmS No: F-A, S-F  
     Marine 

pollutant: 
Ja  

 
Begränsad mängd: Högst 3 liter per inneremballage och högst 12 liter per kolli. På brickor med sträck- eller krympfilm 
högst 3 liter per inneremballage och högst 12 liter och 20 kg per kolli. 
 

15. GÄLLANDE FÖRESKKRIFTER 

Farosymboler 
Andreaskors (Xi)  
Miljöfarlighetssymbol (N)  

R/S-fraser  
R 38 
R 67    
R 51/53        

IRRITERAR HUDEN 
ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD 
GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA 
LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN  

 
S 37 
S 51 
S 61 

Använd lämpliga skyddshandskar 
Sörj för god ventilation 
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad 

 
Övrig märkning: - 
 
Övriga  
bestämmelser: 

- 
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16. ANNAN INFORMATION 

Information om ingående ämnen har huvudsakligen hämtas från följande referenser: 
 
CEFIC, Hydrocarbon Solvents Environmental Working Group. The aqueous environmental classification of 
complex petroleum solvent streams under the EC substances directive, 1995. 
 
CONCAWE, Environmental Classification of Petroleum Substances – Summary Data and Rationale, Bryssel, 
2001 
 
Kemikalieinspektionens ämneslista i Kemikalieinspektionens Föreskrifter om Klassificering och Märkning av 
Kemiska produkter (KIFS 2001:3) 
 
Lewis, R.J. (1992) Sax´s Dangerous Properties of Industrial Materials, 8th ed., Van Nostrand Reinhold, New 
York. 
 
Databaserna: Chem-Id, Toxline, HSDB, IUCLID, Riskline, N-Class m fl. 
 
Kemiska Ämnen on line, Prevent 2003. 
 
Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling, AFS 2000:3 ”Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 
luftföroreningar”. 
 
Information från tillverkaren 
 

 
Angivna riskfraser under punkt 2. 
 
R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring R 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 
R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 

hudsprickor 
R 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka 

skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 
R 38 Irriterar huden R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön 
 
 

Detta varuinformationsblad är omarbetat med avseende på följande punkter: 
• Varuinformationsbladet har reviderats i enlighet med nya regler (KIFS 2001:3). 
• Varuinformationsbladet är daterat 2004-04-15 och ersätter version utformad 2000-03-03. 

 
 


