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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 
 
1.1 PRODUKTBETECKNING    FÖRPACKNINGSSTORLEK 
Ecopar Bio                  - 
 
REACH-reg.nummer: 01-2119450077-42 
 
1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH 
ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN 
 
Användningsområde: Formulering och (om)paketering av ämnen och blandningar (ES 02) Distrubition av ämnet 
(ES 04) Användning som intermediär (ES 05) Användning som bränsle (ES 06, 14, 23). 
 
Användning som avråds: Inga specifika användningar som avråds har identifierats. 
 
1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD 
Leverantör:  EcoPar AB 
Adress:  Spadegatan 8, SE-424 65 ANGERED, Sverige 
Telefon:  031-711 50 20 
Fax:  031-330 61 70 
E-post:  info@ecopar.se 
Hemsida:  www.ecopar.se 
Kontaktperson: EcoPar:s kemist: 070-365 45 22 
 
   
1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 
Giftinformationscentralen 112 (akut), 010-456-67-00 (ej akut) 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 
2.1 KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN 
Klassificering enligt förordning 1272/2008/EC: GHS08; Asp. Tox. 1: H304, EUH066. 
 
2.2 MÄRKNINGSUPPGIFTER 
Märkning enligt CLP (Förordning 1272/2008/EC): 
 
Piktogram:  
GHS08 

 
Signalord:  
Fara 
Faroangivelser: 
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
EUH066 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
Skyddsangivelser: 
P301 + P310 – VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P331 – Framkalla INTE kräkning. 
P405 – Förvaras inlåst. 
P501 – Innehållet/behållaren lämnas till godkänd entreprenör. 

mailto:info@ecopar.se
http://www.ecopar.se/
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Innehåller: Alkanes, C10-20, straight and linear. 
- 
Övrig information: 
Ämnet är inte hormonstörande. Oljedimma kan vara farlig att inandas. 
 
2.3 ANDRA FAROR 
Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT (långlivade/bioackumulerande/toxiska ämnen) eller vPvB (mycket 
långlivade/mycket bioackumulerande ämnen). 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
3.1 ÄMNE 
 
SAMMANSÄTTNING ENLIGT CLP (FÖRORDNING 1272/2008/EC) 
Kemiskt namn EG-nr Regnr CAS-nr Halt/Konc Piktogram H-fras(er)* Kategori 
Alkanes, C10-
20, straight and 
linear 

618-882-6 01-
212005
9790-
52 

928771-
01-1  

90-100 % GHS08 
Fara 

H304 
EUH066 

Asp. Tox. 1 

* För H-frasers fullständiga lydelser, se avsnitt 16.  
 
Ytterligare information: Blandning av förnybart råmaterial, bränsle och tillsatsmedel., Innehåller mellandestilat-
intervall iso- och n-paraffinkolväten., Total aromatics at maximum 1,0 Weight %., Förnyelsebara kolväten (fraktion 
lik diesel):, REACH Nr: 01-2119450077-42-0000 / -0001 / -0002., Identitet utanför EU (CAS-nummer och 
ämnesnamn):, Alkaner, C10-20, grenade och raka, CAS 928771-01-1. 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 
4.1 BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
GENERELL REKOMMENDATION 
Håll personen varm och lugn. Ge aldrig något att äta eller dricka till en medvetslös person. Vid minsta osäkerhet 
eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.  
INANDNING 
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Om personen 
inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord 
andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-munmetoden. Sök läkarvård 
om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och 
kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning. 
HUDKONTAKT 
Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Avlägsna förorenade kläder och skor. 
Konsultera läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de 
används igen. 
STÄNK I ÖGON 
Skölj med en mjuk stråle tempererat vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna ev. kontaktlinser. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår. 
FÖRTÄRING 
Kontakta omedelbart läkare. Ring giftinformationscentralen eller en läkare. Skölj munnen med vatten. Avlägsna 
eventuella tandproteser. Fara för aspiration om ämnet sväljes. Kan dras ned i lungorna och orsaka skada. Framkalla 
inte kräkning. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. 
Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge 
och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och 
linning. 
4.2 DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA 
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Varm olja kan orsaka brännskador. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan vara dödligt vid 
förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Risk för kemisk lunginflammation. Vid inhalation eller aspiration kan 
produkten irritera lungvävnaden. 
4.3 ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING 
SOM EVENTUELLT KRÄVS 
Behandla symptomatiskt. 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 
5.1 SLÄCKMEDEL 
Karbondioxid, skum, pulver, vattendimma.  
5.2 SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA 
Vid brand kan det utvecklas kolmonoxider och koldioxider. Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning 
varvid behållaren kan sprängas sönder. Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Använd 
andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand. Undvik inandning av rökgaser. 
5.3 RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL 
Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande 
ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska 
standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor. 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1 PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID 
NÖDSITAUTIONER 
Använd föreskriven skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning av oljedimma. Avlägsna alla 
antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. 
6.2 MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER 
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera 
behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). 
6.3 METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING 
Sug upp spill med inert absorberingsmedel t.ex. sand, sågspån eller vermiculite. Mindre spill kan tas upp med 
papper. Spola rent förorenad yta med vatten. Avfallet läggs i sluten behållare och tas om hand som avfall i enlighet 
med avsnitt 13. 
6.4 HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT 
Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation. 
Se avsnitt 8 och 13 för information om skyddsutrustning och avfallshantering.  
Betraktas inte som explosivt med hänsyn tagen till den kemiska strukturen och syrebalansen. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 
7.1 FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING  
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. All hantering ska bara ske i välventilerade utrymmen. Undvik inandning av 
ångor och kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8 och/eller lokal ventilation vid 
behov. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händer och andra nedstänkta områden på 
kroppen med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Vid tank operationer bör specialinstruktioner följas (risk 
för syrebrist och kolväten). 
7.2 FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET 
Lagring av brandfarliga vätskor. Förvaras i enlighet med lokala bestämmelser. Lagra på en avgränsad invallad plats 
för förhindra utsläpp till avlopp och/eller vattendrag. Vidta försiktighetsåtgärder mot läckage genom att bygga 
uppsamlingspooler och avloppssystem samt genom att ytbelägga lastnings- och lossningsstationer. Lagras endast i 
korrekt märkta behållare. Använd behållare gjorda av följande material: Kolstål. Rostfritt stål.  
7.3 SPECIFIK SLUTANVÄNDNING 
Se avsnitt 1.2 
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Se EWC-kod under avsnitt 13.  
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 
8.1 KONTROLLPARAMETRAR 
HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN (AFS 2018:1) 
Inga hygieniska gränsvärden.  
PNEC 
Inga data tillgängliga.  
DNEL 
Inga data tillgängliga.  
BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN 
Sörj för god ventilation.  
ANDNINGSSKYDD 
Sörj för god ventilation. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation, kombinationsfilter A/P2. 
SKYDDSHANDSKAR 
Använd skyddshandskar. Det rekommenderas att handskar är gjorda av följande material: Nitrilgummi. Neopren. 
Polyvinylklorid (PVC). De utvalda handskarna ska ha en genombrottstid av minst 4 timmar. Skyddsklass 5. 
Skyddshandskar enligt standarderna EN 420 och EN 374. Byt skyddshandskar regelbundet. 
ANSIKTSSKYDD 
Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.  
SKYDDSKLÄDER 
Behövs normalt ej.  
ÅTGÄRDER BETRÄFFANDE HYGIEN 
Ingen mat, dryck, rökning eller snusning vid arbetsplatsen. Tag av alla nedstänkta kläder. Tvätta händer och/eller 
ansikte före raster och vid arbetspassets slut. Efter arbetspasset skall huden rengöras och smörjas in.  
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1 INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
 

a) Fysikaliskt tillstånd Vätska 
b) Färg Klar 
c) Lukt 

Lukttröskel 
Mild 
Ej tillgängligt. 

d) Smält-/fryspunkt -20°C (1013 hPa; BS4633, EC A1) 
e) Kokpunkt eller initial 

kokpunkt och 
kokpunktsintervall 

180-320°C [ISO 3405] 

f) Brandfarlighet Ej tillgängligt. 
g) Nedre och övre 

explosionsgräns Ej tillgängligt. 

h) Flampunkt > 61ºC sluten degel [ISO 2719] 
i) Självantändningstem

peratur >204°C [EC A14] 

j) Sönderdelningstempe
ratur Ej tillgängligt. 

k) pH-värde Ej tillgängligt. 

l) Kinematisk viskositet 2,6 mm2/s vid 40°C. [OECD 114]/ 4,0 mm2/s vid 20°C. Dynamisk viskositet: 
≤ 5 mPas vid 20°C. 

m) Löslighet Olöslig i vatten. Löslig i metanol och kolväten. 
n) Fördelningskoeff. n-

oktanol/vatten 
(loggvärde) 

>6,5 (EC A8). 
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o) Ångtryck <0,087 kPa (25ºC) (EC A4) 
p) Densitet och/eller 

relativ densitet 0,77-0,79 [ISO 12185] 

q) Relativ ångdensitet Ej tillgängligt. 
r) Partikelegenskaper Irrelevant 
s) VOC g/l Ej tillgängligt. 

 
9.2 ANNAN INFORMATION 
Faroklass: Ingen. Underhåll av förbränning ska genomföras av godkänd entreprenör. 
 
9.2.2 Andra säkerhetskaraktäristika 
 

a) Mekanisk sensitivitet Ej tillgängligt. 
b) Självaccelererande 

polymeriseringstemperatur 
Ej tillgängligt. 

c) Bildande av explosiva 
blandningar av damm och luft 

Ej tillgängligt. 

d) Syra/bas-reserv Ej tillgängligt. 
e) Avdunstningshastighet Ej tillgängligt. 
f) Blandbarhet Ej tillgängligt. 
g) Konduktivitet Ej tillgängligt. 
h) Korrosionsbenägenhet Ej tillgängligt. 
i) Gasgrupp Ej tillgängligt. 
j) Redoxpotential Ej tillgängligt. 
k) Potential att blida radikaler Ej tillgängligt. 
l) Fotokatalytiska egenskaper Ej tillgängligt. 

 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1 REAKTIVITET 
Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden. 
10.2 KEMISK STABILITET 
Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.  
10.3 RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER 
Stabil produkt vid rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden. 
10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS 
Undvik värme, flammor och antändningskällor. 
10.5 OFÖRENLIGA MATERIAL 
Undvik kontakt med oxidationsmedel.  
10.6 FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER 
Vid brand kan giftiga gaser såsom kolmonoxid och koldioxid utvecklas. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 
11.1 INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA 
 
 AKUTA EFFEKTER KRONISKA EFFEKTER 
HUDKONTAKT Upprepad och/eller långvarig kontakt 

kan ge torr hud eller hudsprickor. 
- 

ÖGONKONTAKT Kan milt irritera ögonen vid direkt 
kontakt. 

- 

INANDNING Oljedimma kan orsaka mild irritation i 
luftvägarna. 

- 
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FÖRTÄRING Kan vara dödligt vid förtäring om det 
kommer ner i luftvägarna. Risk för 
kemisk lunginflammation. Kan orsaka 
buksmärta samt illamående och 
kräkning. 

- 

 
a) Akut toxicitet 
TOXIKOLOGISKA DATA FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN 
Ej akuttoxisk produkt. Inga data tillgängliga.  
TOXIKOLOGISKA DATA FÖR INGÅENDE KOMPONENTER 
Förgiftning vid förtäring: råtta LD50 >2000 mg/kg (EC B1 tris) (ej akuttoxiskt). 
Förgiftning vid hudkontakt: råtta LD50 >2000 mg/kg (EC B3) (ej akuttoxiskt). 
b) Frätande/irriterande på huden 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. (EC B4) Upprepad 
kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten irriterar slemhinnorna och kan orsaka buksmärta vid förtäring. 
Kan orsaka luftvägsirritation. 
c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. (EC B5). 
d) Luftvägs-/hudsensibilisering 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. (EC B6). 
e) Mutagenitet i könsceller 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. (EC B10, B13/14 & 
B17). 
f) Cancerogenitet 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 
g) Reproduktionstoxicitet 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. (OECD 416) 
h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
Inte klassificerad som specifikt organtoxiskt efter enstaka exponering. 
i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering.  
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. (OECD 408). 
j) Fara vid aspiration 
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Om produkten kommer ned i lungorna efter 
förtäring eller kräkning kan kemisk lunginflammation uppkomma. 
HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER 
Ämnet är inte hormonstörande. 
AVSAKNAD AV VISSA DATA 
- 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 
12.1 TOXICITET 
Klassificeras ej som miljöfarlig produkt.  
EKOTOXICITET FÖR PRODUKTEN SOM SÅDAN 
LC50 Fisk 96h: >1000 mg/l WAF (OECD 203) (ej skadligt) 
EC50 Daphnia 48h: >100 mg/l WAF (OECD 202) (ej skadligt) 
EL50 72h: > 100 mg/l WAF (OECD 201) (ej skadligt) 
NOEC, 21 dagar: 1 mg/l, 
LOEC, 21 dagar: 3,2 mg/l, 
WAF (OECD 211) 
Sedimentorganismer 
NOEC, 10 dagar: 373 mg/kg, 
LOEC, 10 dagar: 1165 mg/kg, 
LC₅₀, 10 dagar: 1200 mg/kg, 
(OSPAR Protocols, Part A: Sediment Bioassay, 2005) 
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EKOTOXICITET FÖR INGÅENDE KOMPONENTER 
Se ovan toxicitet för produkten.  
12.2 PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET 
Snabbt nedbrytbart 
(OECD 301B).  
12.3 BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA 
logPow: > 6,5 (EC A8). 
12.4 RÖRLIGHET I JORD 
Avdunstar långsamt. Produkten har en låg vattenlöslighet. Produkten innehåller ämnen som är bundna till partiklar 
och som stannar kvar i jorden. Log Koc > 5.6 (EC C19).  
12.5 RESULTAT AV PBT- OCH vPvB-BEDÖMNINGEN 
Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.  
12.6 HORMONSTÖRANDE EGENSKAPER 
Inga hormonstörande ämnen förekommer. 
12.7 ANDRA SKADLIGA EFFEKTER 
Inga kända.  
SAMMANFATTNING 
Ej klassificerad som miljöfarlig produkt. Undvik dock utsläpp av produkten i avlopp eller vattendrag.   
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 
13.1 AVFALL FRÅN ÖVERSKOTT/OANVÄNDA PRODUKTER 
Enligt SFS 2020:614 är oanvänd produkt farligt avfall.  
Förslag på EWC-koder: 
07 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, 
rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika: 
07 06 01* Tvättvatten och vattenbaserad moderlut.  
RESTAVFALL 
Restavfall är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter. 
AVFALLSBEHANDLINGSMETODER 
Farligt avfall. Blandas ej med halogenerat avfall. Större mängd förorenad vara lämnas för destruktion.    
FÖRORENAD FÖRPACKNING 
Förorenad förpackning är farligt avfall och tas om hand i enlighet med nationella och lokala föreskrifter.    
 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 
Ej klassificerat som farligt gods enligt ADR/RID/IMO/DGR. 
 
14.1 MILJÖFAROR 
Produkten klassificeras som ej miljöfarlig.   
14.2 SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
- 
14.3 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN 
Irrelevant eftersom produkten inte är farligt gods.  
  

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

 
15.1 FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER 
SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ 
Säkerhetsdatablad och klassificering i enlighet med CLP (förordning 1272/2008/EC och förordning 2020/878/EC). 
 
15.2 KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING 



 SÄKERHETSDATABLAD 
 

Ecopar Bio 
Utfärdat: 2021-11-25 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 8 
 

Kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) finns upprättad för produkten. En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt 
REACH har inte genomförts för produkten.  
 

AVSNITT 16: Annan information 
 
H-FRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3 I KLARTEXT 
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
EUH066 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
FÖRKLARING TILL FÖRKORTNINGAR 
- 
HÄNVISNING TILL LITTERATUR OCH DATAKÄLLOR 
Se kemikaliesäkerhetsutredning (KSU) för källor.  
ÄNDRINGAR VID REVISION/OMARBETNING 
Version 1 (2021-11-25): Grunddokument. 
ÖVRIGT 
Denna information är ett komplement till annan information. Användaren måste själv avgöra om informationen är 
tillräcklig. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är EcoPar AB. Säkerhetsdatabladet har upprättats under 
medverkan av Amasis Konsult AB, Solna.  


