
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Utgivningsdatum 2023-01-31 | Ersätter blad utfärdat 2019-09-18 | Versionsnummer 7.0

1.1. Produktbeteckning:
Butan
UFI: PK98-T0X0-S003-9GNN

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:
Professionell/industriell och privat användning.
Denna produkt är undantagen från REACH-registrering enligt artikel 2(7)(b).

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet:
Primagaz Sverige AB
Krafverksvägen 
Tel.: +46 (0)303 72 71 00
444 32 Stenungsund
Ansvarig för säkerhetsdatablad (e-mail): kundservice@primagaz.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer:
Akut: 112 – begär Giftinformation. I mindre akuta fall: 010 4566700 
(Direktnummer till Giftinformationscentralen).

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen:
Extremt brandfarlig gas under tryck.
CLP (1272/2008): Flam. Gas. 1;H220 Press. Gas; H280(Liq)

2.2. Märkningsuppgifter:

Gasser under trykBrandfarligtSignalord:
FARA

Faroangivelser:
H220: Extremt brandfarlig gas.
H280: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. 

Säkerhetsdatablad
Enligt (EG) nr. 1907/2006
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Skyddsangivelser:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210:  Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning 

förbjuden. 
P377: Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.
P381: Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor. 
P403: Förvaras på väl ventilerad plats.

2.3. Andra faror: 
Höga koncentrationer kan leda till undanträngning av luften och orsaka kvävning på grund av syrebrist. Exponering 
för flytande butan kan orsaka köldskador på ögonen och/eller huden. Ångorna är vid normal temperatur tyngre än 
luft. Ångor kan driva driva långt till antändningskällor och ge bakslag.
PBT/vPvB: 
Beståndsdelar är inte PBT/vPvB enligt kriterierna i REACH bilaga XIII.
Hormonstörande egenskaper: Ämnena som förekommer i blandningen konstaterats inte att ha hormonstörande 
egenskaper i enlighet med kriterierna i förordning 2017/2100 eller förordning 2018/605.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandinger: 

% w/w Stofnavn CAS EF-Nr. Index-nr. Stofklassificering

>90
Butan 
(indeholdende < 0,1 % butadien) 

106-97-8 203-448-7 601-004-00-0
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas;H280

<5 Propan 74-98-6 200-827-9 601-006-00-5
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas;H280

Riskfrasernas fullständiga ordalydelse - se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:
Inandning:
För ut personen i friska luften. Lättare fall: Håll personen i vila och under övervakning. Vid obehag: Sök läkare. 
Svårare fall: Medvetslösa läggs i framstupa sidoläge med huvudet lågt och hållas varma. Om andningen upphört ges 
konstgjord andning. Tillkalla genast läkare eller ambulans.
Hudkontakt:
Ta inte bort kläder som är frusna till huden. Vid förfrysning ska det köldskadade området värms långsamt med 
ljummet vatten. Gnid inte det skadade området. Vid sår eller hudgener: Sök genast läkare.
Ögonkontakt: Skölj genast med vatten eller fysiologisk koksaltlösning. Ev. kontaktlinser tas ur och ögat öppnas väl. 
Vid fortsatt irritation: Sök läkare.
Förtäring:
Inte sannolik exponering. Skölj köldskador på läppar och mun med vatten - se ”Hudkontakt”.
Förbränning:
Skölj med vatten tills smärtorna upphört. Avlägsna under sköljandet kläder som inte fastnat i det brända området. 
Om läkarbehandling är nödvändig fortsätt skölja tills en läkare har övertagit behandlingen.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:
Höga koncentrationer kan orsaka kvävning. Låga koncentrationer verkar bedövande. Kan eventuellt ge irritation 
av hud och ögon och medföra obehag, illamående och huvudvärk. Ofta förekommande inandning av även små 
mängder organiska lösningsmedel kan medföra skador på bl.a. njurar, lever eller centrala nervsystemet (härunder 
hjärnskador).

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:
Visa upp detta säkerhetsdatablad för läkaren eller akutmottagningen.
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5.1. Släckmedel:
Sluta utflöde av produkt.
Vattendimma (aldrig vattenstråle - sprider elden) eller pulver. Bruk inte kolsyra eller skum.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:
Tryckbehållare kan explodera (BLEVE) vid hetta/ uppvärmning. Undvik inandning av rökgaser. Vid brand bildas 
giftiga gaser: Koloxider.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal:
Behållare i närheten av brand flyttas eller kylas genom vattenbesprutning. Använd tryckluftsmask vid kraftig 
rökutveckling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:
Använd personlig skyddsutrustning - se avsnitt 8. Sluta utflöde av produkt. Avlägsna lättantändliga källor. 
Begränsa spridningen. Var noggrann med utluftningen.

6.2. Miljöskyddsåtgärder:
Undvik att det hamnar i avloppssystemet - se avsnitt 12.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering:
Ventilera lokalen. Stäng gasförsörjningen Vidare hantering av spill - se avsnitt 13.

6.3. Hänvisning till andra avsnitt:
Se ovan.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering:
Undvik inandning av ångor och dimma. Var noggrann med utluftningen, om behållaren läcker. Undvik kontakt med 
hud (köldskador) och ögon. Får aldrig användas i närheten av eld, gnistor eller varma ytor. Rökning förbjuden. Om 
arbetet klassificeras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska elektriska installationer etc. följa Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Möjligheter till vatten, ögonsköljning och nöddusch bör finnas tillgänglig. Stäng behållarventilen efter 
varje användning.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:
Förvaras otillgänglig för obehöriga, skild från livsmedel, foderämnen, läkemedel o.d
I originalbehållaren på torr, väl-ventilerad plats. Tomma, orenade behållare behandlas som fyllda. Ta inte bort 
etiketter. Hantering och lagring av butan måste utföras enligt tekniska föreskrifter för gaser.

7.3. Specifik slutanvändning:
Se användning - avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrer:
Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)2021:3: Ingen 
DNEL/PNEC: Inga CSR.

8.2. Begränsning av exponeringen:
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Försäkra att det finns bra ventilation. Tryckbärande systemer bör 
kontrolleras ofta för läckor. Gasdetektorer bör användas när brännbara gaser kan komma ut.
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Personlig skyddsutrustning:
Andningsskydd: 
Normalt ej nödvändigt. Vid otillräcklig ventilation: Använd godkänd mask (EN136) med filter AX (brunt - mot 
organiska ångor). Filtren har begränsad livslängd (skall bytas). Läs tillverkarens anvisningar.
Hand- och hudskydd:
Använd skyddshandskar mot mekanisk risk (EN388) vid hantering av gasbehållare.
Använd ev. flamskyddad, antistatisk arbetskläder (Skor (EN ISO 20345); Kläder (EN ISO 1149-5)).
Ögonskydd:
Tätt åtsittande skyddsglasögon (EN166) vid risk för ögonkontakt (fyllning eller öppning av kopplingar).
Begränsning av miljöexponeringen: 
Se avsnitt 6 och 13.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd: Kondenserad gas under tryck

Färg: Färglös

Lukt: Av tillsatt luktmedel

Smältpunkt/fryspunkt (°C): -138

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C): -1 

Brandfarlighet (fast form, gas) (°C): Brännbar gas

Nedre och övre explosionsgräns (vol-%): 1,5 – 8,5

Flampunkt (°C): -100°C

Självantändningstemperatur (°C): Inte bestämt

Sönderdelningstemperatur (°C): Inte bestämt

pH-värde: Inte bestämt

Kinematisk viskositet (mm2/s vid 40°C): Inte bestämt

Löslighet (mg/l): 88 (svak löslig i vatten)

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde): 2,89 (butan) 

Ångtryck (bar, 25oC): ~ 9

Densitet och/eller relativ densitet: ~ 0,6

Relativ ångdensitet (luft=1): 2,1 (tyngre än luft)

Partikelegenskaper: Inte relevant

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

9.2. Annan information:
Ingen relevanta

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet:
Ingen tillgänglige data.

10.2. Kemisk stabilitet:
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden - se avsnitt 7.

10.3. Risken för farliga reaktioner:
Ångorna kan antändas av t ex en gnista, en het yta eller en glöd. Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft. 
Kan driva långt till antändningskällor och ge bakslag. Ångorna är vid normal temperatur tyngre än luft och kan 
spridas längs golv mm.

10.4. Förhållanden som ska undvikas:
Undvik bildande av gnista och glöd samt uppvärmning.
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10.5. Oförenliga material:
Starkt oxiderande stoffer och material.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter:
Vid uppvärmning till mycket hög temperatur (klyvning) avges mycket giftiga gaser: Koloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr. 1272/2008:
Akut toxicitet: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 
Frätande/irriterande på huden: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Luftvägs-/hudsensibilisering: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerogenitet:
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 
Reproduktionstoxicitet: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration: 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Faroklasser Data Testmetoder Datakälla

Akut toxicitet:
 Inhalation
 Dermal 
 Oral

LC50 (inhalation, råtta) = 658 mg/l/4h (Butan)
LD50 (hud, råtta) > 2000 mg/kg (Propan/Butan)
LD50 (oral, råtta) > 5000 mg/kg (Propan/Butan)

Ingen info
Ingen info
Ingen info

IUCLID
Concawe
Concawe

Frätande/
irriterande: Ingen ögonirritation, kanin (Propan/Butan) Ingen info IUCLID

Sensibilisering: Inga tillgängliga och/eller användbara data. - -

CMR: Ingen mutagen effekt (Propan/Butan)
Inget tillgängliga data för karcinogen effekt (Propan/Butan)
Ingen tillgängliga data för reproduktions- eller fosterskador

AMES
-
-

IUCLID
-
-

Information om sannolika exponeringsvägar: Hud, lungor och mag-tarmkanal. 
Symptom:
Inandning:  Inandning av ångor kan ge irritation i luftvägarna med symptomerna illamående, huvudvärk och vid 

höga koncentrationer berusande symptomen och medvetslöshet.
Hud: Kan orsaka köldskador och förstöra vävnad. 
Ögon: Kan orsaka köldskador och skada ögon.
Förtäring:  Inte sannolik exponering. Skölj köldskador på läppar och mun med vatten - se ”Hud”.
Kroniska.  Ofta förekommande inandning av även små mängder organiska lösningsmedel kan medföra skador 

på bl.a. effekter: njurar, lever eller centrala nervsystemet (härunder hjärnskador).

11.2. Information om andra faror: 
Ingen kände.
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12.1. Toxicitet:

12.2. Persistens och nedbrytbarhet:
Butan och propan är lätt nedbrytbare.

12.3. Bioackumuleringsförmåga:
Log Kow = 2.89 (Butan); 2.38 (Propan) - förväntas inte att kunna bioackumulera

12.4. Rörlighet i jord:
Butan och propan är i gasform vid normal atmosfärstryck och kan blandas med luften. 
Koc (beräknad) < 10 – Mycket hög rörlighet i jord.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:
Beståndsdelar är inte PBT/vPvB enligt kriterierna i REACH bilaga XIII.

12.6. Hormonstörande egenskaper:
Ingen kände.

12.7. Andra skadliga effekter:
Ingen kände.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Akvatisk Data Test (Medie) Datakälla

Fisk LC50 (fisk (uspec.), 96t) > 1000 mg/l (n-Butan) Inte upplyst (FW) IUCLID

Skaldjur EC50 (skaldjur, 48t) = 14,2 mg/l (n-Butan) ECOSAR Calc. ECHA diss.

Alger EC50 (grön alge, 72t) = 7,7 mg/l (n-Butan) ECOSAR Calc. ECHA diss.

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder:
Avfallshantering för produkten
Produkten ska betraktas som farligt avfall. Tomma behållare måste återvinnas och returneras till leverantören 
(Primagaz). 

EWC-kod:
16 05 04

AVSNITT 13: vfallshantering

14.1. UN-nummer eller id-nummer: 
1965 (ADR/RID/IMDG)

14.2. Officiell transportbenämning:
KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S. (Butan) (ADR/RID) 
KOLVÄTEGASBLANDNING, KONDENSERAD, N.O.S. (Blanding A) (ADR/RID) 
HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S. (Butane) (IMDG)

14.3. Faroklass för transport: 
2 (ADR/RID); 2.1 (IMDG)

14.4. Förpackningsgrupp: 
Ingen (ADR/RID/IMDG)

14.5. Miljöfaror: 
Ingen.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder: 
Ingen.

AVSNITT 14: Transportinformation
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14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument: 
Inte relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Förteckning över riskfraser angivit i avsnitt 3:
H220:  Extremt brandfarlig gas.
H280:  Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Förkortningar:
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
AFS. = Arbetsmiljöverket
CMR = Cancerogenitet, Mutagenitet och Reproduktionstoxicitet.
CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesäkerhetsrapporten)
DNEL = Derived No-Effect Level 
EC50 = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %)
FW = Fresh water (Färskvatten)
LC50 = Lethal Concentration 50 % (Dödlig koncentration 50 %)
LD50 = Lethal Dose 50 % (Dödlig dos 50 %)
PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
PNEC = Predicted No-Effect Concentration 
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative

Litteratur:
ECHA diss. = REACH Registreringsdossier från ECHA’s hemsida
IUCLID = International Uniform ChemicaL Database Information 
RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical Substances

Lämplig utbildning för anställda:
Blandningen får endast användas av personer som är noga instruerade om arbetets utförande och som har 
kännedom om innehållet i detta säkerhetsdatablad.

Förändringar sedan föregående version:
14.2.

AVSNITT 16: Annan information

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:
Får inte användas av minderårig som inte fyllt 18 år (AFS 2012:3).
Arbetsgivaren skall bedöma den exponering som arbetstagare utsätts för och, om resultatet av bedömningen visar 
inverkan av graviditet eller amning, säkerställa att denna risk undanröjs (Rådets direktiv 92/85/EEG).
PRN-nr:

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning:
Ingen CSR.

Utarbetat av: Altox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde – Danmark - Tel: +45 38 34 77 98 / JV - Kvalitetskontroll: PW


