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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 

 
1.1. Produktidentifikator 
 

Handelsnavn: 

TOLMER Naturlig Opptennings Treull 1,0 kg  

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

Identifisert bruksområde: For opptenning i grill eller peis 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatablad 

 Produsent: 
Uwe Grigoleit Vertriebsagentur 
Wallgasse 25 
36304 Alsfeld 
Germany 
Tel.: + 49 6631 917874 
Email:    info@wunderblitz.com 

1.4. Nødtelefonnummer 
 Medisinsk nødtelefon 113 - øyeblikkelig hjelp 
 

 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 

 
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 
  
 Klassifisering i henhold til Forskrift (EC) 1272/2008 [CLP] 
 Produktet er ikke klassifisert som farlig ifølge forskrift (EF) 1272/2008 med endringer. 
  
2.2. Merkingselementer 
  
 Märkningsuppgifter (CLP): 
 Signalord: -- 
 Farepiktogrammer -- 
  
 Redegjørelser om fare 
 -- 
  
 Redegjørelser om forholdsregler 
  
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
 Forebygging  
 Ingen  
 Respons 
 Ingen  
 Lagring 
 Ingen  
 Avhending 
 Ingen  
   
 Supplerende etikett informasjon 
 Informasjon på emballasjen i henhold til EN 1860-3: Opptenningsproduktet i samsvar med kravene i EN 1860-3:2003/A1:2006. Start med 

matlagingen først når tennmiddelet er fullstendig oppbrent og grilldrivstoffet er dekket med et lag med aske. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. FORSIKTIG! Ikke bruk alkohol eller bensin til å tenne eller tenne ilden på nytt! 
FORSIKTIG! Bruk kun tennmidler som er i samsvar med den europeiske standarden for tennere (EN 1860-3). 

  
2.3. Andre farer 

mailto:info@wunderblitz.com
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 Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer. 
 

 

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 

 
3.2. Stoffblandinger 

 Kjemiske komponenter: Inneholder ≤100% dimere fettsyrer og derivater  

 Navn på produkt/bestanddel Identifikatorer Klassificering CLP Vekt % 

 -- -- -- -- -- 

 
Fullstendig tekst på H-setninger i avsnitt 16 
[1] Spesifikke konsentrasjonsgrenser 
--- 
[2] Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes 

 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 

 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 
 Innånding: 
 Ved innånding: flytt berørt person ut til frisk luft. Hold vedkommende varm og sørg for hvile. 

Kontakt lege omgående hvis vedkommendes tilstand er alvorlig eller hvis symptomene vedvarer. 
Plasser berørt person i et ventilert område. Løsne trange klær som krager, slips, belter eller skjerf. 

 Svelging: 
 Flytt berørt person ut til frisk luft umiddelbart. Hold vedkommende varm og sørg for hvile. Ved svelging: hvis den berørte 

personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Ikke fremkall brekning uten direkte tilsyn av helsepersonell. Kontakt 
lege omgående hvis vedkommendes tilstand er alvorlig eller hvis symptomene vedvarer.  

 Øyekontakt: 
 Skyll øynene omgående med rikelige mengder vann i minst 15 minutter mens du holder øyet åpent for å sikre at hele øyet 

rengjøres. Søk legehjelp. 
 Hudkontakt: 
 Vask omgående med vann og såpe og skyll godt etter. Vask tilsølte klær før de brukes igjen. 

Søk legehjelp ved vedvarende irritasjon. 
VED KONTAMINASJON AV KLÆR: Skyll tilsølte klær og hud omgående med rikelige mengder vann før klærne tas av. 

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 
 Der forventes ingen skadelige virkninger ved normalt bruk. 
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 
 Behandles symptomatisk. 
 

 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 

 
5.1. Slokkemidler 
 Egnete brannslokkingsmiddler: Skum, alkoholbestandig skum, pulver, kullsyre (CO2). 

Uegnete brannslokkingsmiddler: Ikke bruk vannstråle som slokkemiddel 
5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 
 Produktet er brennbart.  

Ved forbrenning kan det produseres farlige produkter: karbonoksid. 
Unngå innånding av forbrenningsprodukter, fordi de kan utgjøre en helserisiko. 
Eksplosive blandinger 
Produktet kan frigjøre brannfarlige damper. Akkumulerte damper kan eksplodere i kontakt med kilder for antenning. 
Produktet kan akkumulere statisk elektrisitet som kan forårsake elektrisk utladning. 

5.3. Råd til brannmannskaper 
 Bruk fullstendig verneutstyr og selvforsynt pusteapparat med uavhengig luftsirkulasjon. 

Beholdere som er utsatt for flamme eller høye temperaturer skal kjøles av med vann og flyttes fra faresonen dersom det er 
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mulig. 
Overflater som er utsatt for flamme skal kjøles av ved å spraye vann fra trygg avstand. Hvis det utslipte produktet tenner 
ikke opp, bruk vannspray for å spre damper. Skal ikke slippes ut til avløp, overflatevann eller jord pga. forurensning. 
Brannslukkingsvann skal behandles som farlig avfall og samles opp i separate 

 

 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

 
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 
  
  

For ikke-nødpersonell: 
Begrens tilgangen til det farlige området til produktet blir samlet opp og kastet. Brukt passende personlig verneutstyr. 
Unngå tennkilder. 
For nødpersonell: Brukt passende personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 
Fjern alle potensielle tennkilder. 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 
 Forhindre utslipp til avløp. Forhindre forurensing av overflate- og grunnvannsystemer. I tilfelle alvorlig forurensing av 

miljøet skal dette meldes fra til kompetente forvaltningsmyndigheter samt kontroll- og nødaktører. Kast brukt emballasje 
iht. gjeldende anvisninger, slik at den kan leveres til riktig organisasjon. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 
 Fortynn damper med vannspray. Bevar skadet emballasje. Produktet samles opp mekanisk. 

Det oppsamlede produktet skal plasseres i en annen beholder, brukes på nytt eller kastes. 
6.4. Henvisning til andre avsnitt 
 Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.  

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering. 
 

 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring 

 
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 
 Restriksjoner: ikke spis, drikk, røyk eller ta narkotika. 

Ta av tilsølte klær og vask dem før de brukes på nytt. 
Må ikke tømmes i avløp. Unngå innånding av damp. 
Unngå tennkilder og gnister. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 
 Oppbevares i riktig merkede, fabrikkforseglede beholdere, med etikett som er i samsvar med gjeldende lover. 

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. 
Beskytt mot varme og tennkilder. 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 
 Ingen data tilgjengelige 
 

 

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

 
8.1. Kontrollparametrer 
 Yrkesmessig eksponeringsgrense: 
 --- 
8.2. Eksponeringskontroll 
  
 Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak 

Obligatoriske generelle regelverk vedr. helse på arbeidsplassen. Unngå å overstige grenseverdier for farlige komponenter 
på arbeidsplassen. Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Individuelle vernetiltak 

 Personlig verneutstyr 
Generelle beskyttende og hygieniske tiltak 
Ikke spis, drikk, røyk eller snus under arbeidet. 
Holdes vekk fra mat, drikke og dyrefôr. 
Fjern alle skitne og tilsølte klær omgående. 
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Vask hendene før pausene og ved arbeidsslutt. 
Unngå kontakt med øyne eller hud. 
Øyevern 
Bruk passende vernebriller med ansiktsskjerm eller -beskyttelse (i samsvar med EN 166) 
Hudvern 
Håndvern 
Vernehansker må oppfylle kravene i EN 374 
Hanskematerialet skal vare ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot produktet/ stoffet/ blandingen. Ettersom det ikke 
er utført tester vedr. dette, kan det ikke gis noen anbefalinger om hanskematerialet som er egnet for håndtering av 
produktet. Ved valg av hanskemateriale må du ta hensyn til gjennomtrengningstider, diffusjonshastigheter og degradasjon 
Kroppsvern 
Typen av verneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den konkrete 
arbeidsplassen. 
Åndedrettsvern 
Vanligvis ikke påkrevd. Under spesielle forhold bruk egnet åndedrettsvern. 

 Overvåking av miljøpåvirkning 
 Forhindre utslipp til avløpsystemet 
 

 

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

 
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 
 Utseende: Treull gjennomvætet med brennbar blanding 
 Farge: i henhold til spesifikasjonen 
 Lukt: i henhold til spesifikasjonen 
 Luktterskel: Ingen data tilgjengelige 
 pH-verdi: Ingen data tilgjengelige 
 Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data tilgjengelige 
 Startkokepunkt og kokeområde: Ingen data tilgjengelige 
 Flammepunkt: Ingen data tilgjengelige 
 Fordampingshastighet: Ingen data tilgjengelige 
 Antennelighet (fast stoff, gass): Ingen data tilgjengelige 
 Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense: Ingen data tilgjengelige 
 Damptrykk: Ingen data tilgjengelige 
 Damptetthet: Ingen data tilgjengelige 
 Relativ tetthet: Ingen data tilgjengelige 
 Løselighet(er) Ingen data tilgjengelige 
 Fordelingskoeffisient oktanol/ vann: Ingen data tilgjengelige 
 Selvantennelsestemperatur: Ingen data tilgjengelige 
 Nedbrytingstemperatur: Ingen data tilgjengelige 
 Viskositet:  Ingen data tilgjengelige 
 Eksplosive egenskaper: Ingen data tilgjengelige 
 Oksidasjonsegenskaper:  Ingen data tilgjengelige 
9.2. Andre opplysninger  
  Ikke kjent 

 

 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 

 
10.1. Reaktivitet 
 Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet. 
10.2. Kjemisk stabilitet 
 Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.  
10.3. Risiko for farlige reaksjoner 
 Ingen data tilgjengelige 
10.4. Forhold som skal unngås 
 Varme, flamme, gnister og andre antenningskilder. 
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10.5. Uforenlige materialer 
 sterke oksidanter, metaller 
10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 
 karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2). 
 

 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 

 
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger 
 Akutt giftighet 
 dimere fettsyrer og derivater: 

LD50 (oral, rotte)> 2000 mg / kg kroppsvekt 
 Hudetsing/hudirritasjon 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 Kreftframkallende egenskap 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 Reproduksjonstoksisitet 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 STOT — enkelteksponering 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 STOT — gjentatt eksponering 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 Aspirasjonsfare 
 Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. 
 

  

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 

 
12.1. Giftighet 
 Toksikologiske data fra komponenter 
 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
12.2. Persistens og nedbrytbarhet 
 Ingen data tilgjengelige 
12.3. Bioakkumuleringsevne 
 Ingen data tilgjengelige 
12.4. Mobilitet i jord 
 Ingen data tilgjengelige 
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 
 Kjemikalet inneholder ingen PBT-stoffer.  

Kjemikalet inneholder ingen vPvB-stoffer. 
12.6. Andre skadevirkninger 
 Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer. 
 

 

AVSNITT 13: Avfallsbehandlingsmetoder 

 
13.1. Avfallshåndterings-metoder 
 Produkt: 

Produktrester og ikke-gjenvinnbare produkter skal leveres til et autorisert deponeringsanlegg. Innhold og beholder må 
avhendes på en sikker måte. Produktet skal samles opp i samsvar med instrukser og leveres på egnet deponeringsanlegg. 
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Produktet skal leveres på egnet deponeringssted eller et spesielt avfallsforbrenningsanlegg iht. lokalt regelverk. 

 

 

AVSNITT 14: Transportopplysninger 

 
  --- 
14.1. FN-nummer --- 
14.2. FN-forsendelsesnavn --- 
14.3. Transportfareklasse(r) --- 
 Varselskilt: --- 

14.4. Emballasjegruppe --- 
14.5. Miljøfarer --- 
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk slettet 
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og 

IBC-regelverket 
slettet 

 

 

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 

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

 EU-forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)    Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon 

    (EC) No 1272/2008  

    REACH (EC) No 1907/2006 

 EU-forskrift (EU) nr. (EU) Nr 2015/830. 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 
 Ingen informasjon tilgengelig. 
 

 

AVSNITT 16: Andre opplysninger 

 
Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon. 
  
---  

  

EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC =European Waste Code) 
PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) 
vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende 
DNEL: Utledet null-effekt-nivå (Derived No Effect Level) 
PNEC: Høyeste konsentrasjon av testsubstans som forventes å ikke gi miljøeffekt (Predicted No Effect Concentration) 
LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon 
ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 
RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rai 
IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code 
ICAO: The International Civil Aviation Organisation 
IATA: The International Air Transport Association 
Annen informasjon: 
Blandingen er klassifisert basert på tilgjengelig informasjon fare for ingredienser som er definert i klassifisering kriteriene for 
blandinger for hver fareklasse eller differensiering i vedlegg I til forordning 1272/2008/EC. Relevante tilgjengelig helse / 
økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det følgende 
 

 


