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1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET  
 
 

Handelnamn: Eurostar NV 5.0  (N°.:02913999) 
Användning: Lösningsmeddel/Vaskmeddel 
Producent/importör: DruckChemie GmbH, Wiesenstr.  10, D - 72119 Ammerbuch 
Tel./Phone:                 +49. (0) 7032-9765-0 
Fax:                         +49. (0) 7032-9765-24 
Web:                         www.druckchemie.com 
Emergency information (24 hrs.): Giftnotruf Berlin Tel. ++49 (0) 30-30686 790  

 (Information in German and English) 
Export: DruckChemie, Route de Bretten, F - 68780 Soppe Le Bas 

2. FARLIGA EGENSKAPER  
 

 
Farobeteckning: Xn - Hälsoskadlig  
Risker för människa och miljö:  R 65 – Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 
R 66 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
Klassificeringssystem: Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur 
facklitteratur och med firmauppgifter. 
 

3. SAMMANSÄTTNING OCH ÄMNENAS KLASSIFICERING  
 

( Förklaring till riskfraser ges under punkt 16) 
Notes B : ämnen för vilka det finns nationalgränsvärden för exponering på arbetsplatsen 
(1) : Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt. 
Teckenförklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=frätande, Xn=hälsoskadlig, Xi= irriterande, E=explosiv, 
O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljöfarlig, Canc.=cancerframkallande, Mut=mutagen, 
Rep=Reproduktionstoxisk, 
 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 
 

Inandning: Frisk luft samt villa. Eventuell andningshjälp. Kontakta läkare om besvären ej upphör. 
Hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten. Avlägsna förorenade kläder, inklusive skor, efter det att 

sköljningen påbörjats. 
Kontakt med Ögonen: Skölj genast med 10-15 minuter. Kontakte läkare om symptomen kvarstår. 
Förtäring: Framkalla ej kräkning. Risk för kemisk lunginflammation kan ej uteslutas genom aspiration till 

lungorna eller på grund av kräkning. Kontakta genast läkare. 
 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND  
 

Lämpliga släckmiddel: skum eller koldioxid (CO2), sand, Pulver. 
Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle 
Brand-och Exsplosionsrisker: Vid uppvärmning bildas brännbara ångor kan bilda explosiv gasblandning med luft. 
Information: Observa risken för explosion. Vattendimma kan användas för att kyla ned utsatta behållare. 
 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP  
 

Personliga skyddsårgräder: Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ånga och kontakt med hud och ögon. 
Åtgärder för att skydda miljön: Forhindra den från att tränga ner i avloppsnätet/ytvatten/grundvatten. 
Förfarandet vid rengöring/upptagning: Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, universalbindare, 
sågspån). 
Information: Informationer beträffande avallshantering de kapitel 13.  
 
 
 
 

Sammansättning: Naphta (petroleum),vätebehandlad lätt med emulgatorer. 
Ingrediendskommentar: Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan 
visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent bensen (Einecs-nr 200-753-7).  

CAS/EG-nr. Skadligt ämne % Märkning R-fraser 
64742-47-8; 
265-149-8 

Naphta (petroleum),vätebehandlad lätt (C13-C17), 
 bensen < 0,1 %, Notes B 

20-60 Xn 65, 66 

64742-46-7;    
265-148-2    

destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga (1) 40-90 Xn 65, 66 
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7. HANTERING OCH LAGRING 
 
Speciella egenskaper och risker: Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med 
luft. 
Hantering  
Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ånga och kontakt med hud och ögon. 
Lagring  
Använd originalbehållare. Lagringstemperatur: omgivingens 
 

8. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER / BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN  
 
Gränsevärden : 
 
Nr. CAS Ingrediens % Gränsvärd   
64742-47-8 Naphta (petroleum),vätebehandlad lätt (C13-C17), 

bensen < 0,1 % 
 

20-60 NGV 1000 
 

mg/m3 
 

NGV: Nivågränsvärde, hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag. 
KTV: Korttidsvärde, ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för exponering under en  
referensperiod av 15 minuter. 
RCP-TWA: 1200 mg/m3 
Förebyggande åtgärder: God hygien skall iakttas vid användning av produkter som innehåller organiska 
lösningsmeddel. Sörj för tillräcklid ventilation. 

   
Andningsskydd : Vid risk för inandning, använd andningsskydd med Filter A. 
Ögonskydd: Använd lämpliga skyddsglasögon 
Skyddhandsker: Använd kemikaliesskyddshandskar – Nitrilkautschuk >0,45 mm; Viton (permeationtime > 480 min.). 
Skydddskläder: Avlägnsa genomstänkta kläder. Tvätta kläderna innan de används igen. Skyddskräm på exponerad hud 
före arbetets början rekommenderas. Tvätta med tvål och vatten efter arbetet. 
 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
 
Form: Vätska 
Färg :   klar 
Lukt : kolväten 
 
- Smältpunkt   ~ - 5 °C  
- Kokpunkt > 240 °C  
    
- Flampunkt > 100 °C Pensky-Martens ISO 2719 (closed-cup method) 
- Tänd Temperatur > 200 °C  
- Ångtryck (20°C) < 0,1 mbar  

- Densitet (20°C) 0,837 g/cm3  
- Viskositet  (20°C) 5,7 mm2/s  

- Explosionsgränser 0,49 = 44 g/m3  
 7,0 

Vol % i luft  

- Löslighet vatten (20°C) Emulgerar i vatten   

 
10 STABILITET OCH REAKTIVITET  
Stabilitet: Produkten är stabil vid normal hantering och förvaring. 
Reagerar med: Reagerar med starka oxideringsmedel. 
Farlige sönderdelningsprodukter: Inga kända. Vid termisk nedbrytning och brand kan det bildas rök och 
karbonmonoxid (CO). 
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION  
 

Akut toxicitet: Naphta (petroleum),vätebehandlad lätt (C13-C17), bensen < 0,1 % w/w 
Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden : 
- Oral LD50, oral, råtta: > 15000 mg/kg  

- Dermal LD50, dermal, kanin > 3160 mg/kg  

 
Inandning : Ångkoncentration över hygieniskt gränsvärde kan vara irriterande på ögon och andningsorgan, 

kan orsaka huvudverk och yrsel, samt vara bedövande och kan ha andra effekter på centrala 
nervsystemet. 

Stänk i ögonen : Orsakar obehad men skadar inte ögonvävnaden. 
Hudkontakt: Upprepad eller långvarig kontakt torkar ut huden viket kan orsaka obehag och hudinflammation. 
Förtäring Farlig: kan ge lungskador vid förtäring. Inandning av små mängder vätska, s k aspiration, vid 

förtäring eller kräkning, kan medföra kemisk lunginflammation eller vatten i lungorna. 
Kroniska effekter: Ingen dokumenterad kronisk effekt. 
Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.  
Cancer: Ingen känd risk för cancer. 
 
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION  
 

Nedbrytbarheit: Naphta (petroleum),vätebehandlad lätt (C13-C17) 
Ämnet bryts ner snabbt i luften. 
Ämnet bryts snabbt ner biologiskt och är lätt bionedbrytbart enligt OECD guidlines. Produkten får inte släppas ut till 
kommunaltavloppsnät, då det finns risk for störningar på reningsverket. 
Ekotoxicitet och bioackumulering:  Basert på data från liknande ämne eller uppskattning. Förväntas inte vara akut 
giftig för vattenorganismer vid den maximala vattenlösliga koncentrationen för denna produkt. 
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större Mängder. 
 
13. AVFALLSHANTERING 
 

Generellt: Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. 
AVfallsgrupp: 140603 (EAK-kod). 
 
14. TRANSPORT 
 

Produkten klassad som farligt gods: Nej 
Vägstransport ADR/RID och ADR-S/RID-S (Transport över gränsen/inland): 
 Klass: Etiketter: 
 Un Nr.: Förpackningsgrupp: 
 Klassificeringskod: Farlighetsnummer: 
  
   
 Sjötransport IMDG: 
 Klass: Etiketter: 
 Un Nr.: Förpackningsgrupp: 
 Klassificeringskod: Farlighetsnummer: 
 MFAG-Nr.: EmS-Kod: 
 
 

 Lufttransport ICAO/IATA 
 Klass: Etiketter: 
 Un Nr.: Förpackningsgrupp: 
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15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER  
 

Märkning enligt EEG-riktlinjer (1999/45EC): 
Sammansättning: Naphta (petroleum),vätebehandlad lätt (C13-C17), bensen < 0,1 % w/w = 70-100%. 
 

   
Märkning: Xn - Hälsoskadlig 
 

Riskfraser: 
R 65 – Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 
R 66 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
Skyddsfraser:  
S 23 - Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren). 
S 24 - Undvik kontakt med huden. 
S 43 - Vid brandsläckning använd skum, pulver eller koldioxid. Använd inte vatten. 
S 51  - Sörj för god ventilation 
S 62 - Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 
COV: 0 % (20°C) 
Anmärkning P: 
Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det innehåller mindre än 0,1 viktprocent 
bensen (Einecs-nr 200-753-7). 
Om ämnet klassificeras som cancerframkallande skall även anmärkning E tillämpas. 
Om ämnet inte klassificeras som cancerframkallande skall åtminstone S-fraserna (2-)23-24-62 användas. 
Anmärkning H: 
Den klassificering och märkning som anges för detta ämne gäller endast för den eller de farliga egenskaper som anges 
genom riskfrasen, i kombination med angiven faroklass. Kraven i artikel 6 i detta direktiv på tillverkare, distributörer och 
importörer av detta ämne skall tillämpas på alla andra aspekter av klassificering och märkning. Den slutliga etiketten 
skall uppfylla kraven i avsnitt 7 i bilaga VI till detta direktiv. 
 

16. ÖVRIG INFORMATION  
 
Informationen i d etta dokument baseras på vår nuvarande kunskop och är avsedd att användas endast hälso-, 
säkerhets-, och miljöändamål. Informationen ska inte betraktas som en specifikation eller för någon specifik egenskap 
hos produkten. 
 
Förklaring till riskfraser: 
R 65 – Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 
R 66 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 


