
 
 SÄKERHETSDATABLAD

TRÄTJÄRA

 

 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 09.03.2011
Revisionsdatum 26.10.2011

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn TRÄTJÄRA
Synonymer Skogens Trätjära, Trätjära Alcro, Flügger Trätjära.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och 
användningar som det avråds från
Användningsområde Skydd av trä (utgör ej en biocidprodukt).
Användningar som det avråds från Denna produkt rekommenderas endast till det användningsområde som anges 

ovan.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Producent 
Företagets namn SKOGENS KOL AB
Postadress Sibo Allé 1
Postnr. 823 91
Postort KILAFORS
Land Sverige
Telefon +46 (0)278 650400
Fax +46 (0)278 650040
E-post info@skogens.com

Producent 
Företagets namn Salinity Holding AB
Postadress Gruvg. 35 B
Postnr. 421 30
Postort VÄSTRA FRÖLUNDA
Land Sverige
Telefon + 46 (0)31 688484
E-post info@salinity.com
Webbadress http://www.salinity.com/
Kontaktperson Kjell Nyberg på SKOGENS KOL

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Giftinformationscentralen:112 begär giftinformation

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC eller 
1999/45/EC

Xn, Xi; R20/21/22, R36/37/38, R43

Klassificering enligt (EC) No 
1272/2008 [CLP/GHS]

Acute tox. 4; H302
Acute tox. 4; H312
Acute tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
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Skin Sens. 1; H317
STOT SE3; H335

2.2. Märkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)

 

Sammansättning på etiketten Trätjära:100 %
Signalord Varning
Faroangivelser H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.
H332 Skadligt vid inandning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till mottagare av farligt avfall.

VOC Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 400 g/l (2010)
Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 400 g/l

2.3. Andra faror
Miljöeffekt Produktens miljöfarlighet är inte tillräckligt utvärderad. Det finns skäl att tro att 

produkten kan ha negativ inverkan på miljön.
Andra faror PBT/vPvB-bedömning ej utförd.
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1 Ämnen
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Trätjära CAS-nr.: 8011-48-1

EG-nr.: 232-374-8
Xn,Xi; R20/21/22,
R36/37/38,R43
STOT SE3;H335
Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319
Skin Irrit. 2;H315
Acute tox. 4;H332
Acute tox. 4;H312
Acute tox. 4;H302

~ 100 %

Beskrivning av blandningen Trätjära (pine tar) är en komplex blandning av tusentals ämnen. 
Sammansättningen varierar beroende på framställningssätt och råvara. 
Huvudkomponenterna är flyktiga terpenoljor, neutrala oljor med hög kokpunkt, 
fenoler, kresoler och guajakol. Polyaromatiska kolväten (PAH) förekommer i 
låga halter.

Ämneskommentarer Se avsnitt 16 för förklaring av riskfraser (R) och faroangivelser (H).
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Kontakta läkare i osäkra fall.
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Inandning Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden noggrant med tvål och vatten. 

Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tvätta förorenade kläder före användning.
Vid brännskada: Skölj med mycket vatten. Kontakta läkare. Brännskador skall 
behandlas av medicinsk personal.

Ögonkontakt Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Håll ögonlocken brett 
isär. Kontakta ögonläkare om irritation kvarstår.

Förtäring Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den 
skadade inte är medvetslös. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter Inandning: Ångor kan ge irritation av andningsorganen och hosta. Höga halter 

kan ge yrsel, illamående, huvudvärk, trötthet m m (CNS-depression).
Hudkontakt: Kan ge rodnad, sveda och allergiskt eksem.
Stänkt i ögonen: Kan ge stark sveda, rodnad och irritation.
Kan ge stark sveda, rodnad och irritation.
Förtäring: Kan ge stark sveda i mun och svalg, magsmärtor, kräkning och 
diarré samt i övrigt samma besvär som vid inandning.

Fördröjd Symptom och effekter Vid förtäring kan lösningsmedelseffekter på centrala nervsystemet (CNS 
depression) komma med ett par timmars fördröjning.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs
Andra upplysningar Symptomatisk behandling.
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Pulver, koldioxid (CO2), skum eller vattendimma.
Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte samlad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker Ej brandfarligt, men brännbart.
Farliga förbränningsprodukter Vid brand kan kraftig och stickande rök bildas. Risk finns att giftiga gaser 

bildas (bl a kolmonoxid och olika oförbrända kolväten och dess 
oxidationsprodukter).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om 

möjligt flyktmask.
Andra upplysningar Använd vattenspray till avkylning av behållare. Flytta behållare från 

brandplatsen om detta kan ske utan risk.
Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet.

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Metoder för rengöring Större spill: Valla in och sug upp spill med sand, jord eller absorptionsmedel. 

Vid behov kontakta lokal räddningstjänst och/eller lokala myndigheter.
Mindre spill: Spill tas upp med absorberande material. Töm i lämpliga 
behållare och skicka som farligt avfall i enlighet med avsnitt 13. Rengör helst 
med lämpligt rengöringsmedel. Undvik att använda lösningsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
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Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Använd 

skyddsutrustning enligt avsnitt 8. Sörj för tillräcklig ventilation.

Skyddsåtgärder
Åtgärder för att förhindra brand Förhindra uppvärmning till temperaturer i närheten av flampunkten. Ej rökning, 

svetsning eller öppen låga.
Åtgärder för att skydda miljön Förebygg spill. Skydda ev brunnar i närheten.
Råd om allmän arbetshygien Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Byt förorenade kläder. Tag av 

skyddskläder före måltid. Rök, drick eller ät ej vid arbetsplatsen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras i väl tillsluten behållare, helst i ett ventilerat utrymme. Skyddas mot 

hetta.
Kompatibla förpackningar Förvaras helst i originalbehållare. Vissa plaster har begränsad hållbarhet för 

trätjära.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden Inga identifierade.
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Övrig information om gränsvärden Hygieniskt gränsvärde saknas för trätjära. I produkten ingår naturligt mindre 

mängder terpentin och liknande produkter, varför gränsvärdet för terpentin kan 
användas som en riktlinje.

Hygieniska gränsvärden
Ämne Identifiering Värde Norm år
Terpentin CAS-nr.: 8006-64-2

EG-nr.: 232-350-7
Indexnr.: 650-002-00-6

NGV: 25 ppm
NGV: 150 mg/m3
KTV: 50 ppm
KTV: 300 mg/m3
H, S

8.2 Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Hanteras utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid otillräcklig ventilation 
skall andningsskydd användas. Undvik all hudkontakt.
Möjlighet till ögonspolning bör finnas i på arbetsplatsen.
Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i 
samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd
Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A.

Handskydd
Handskydd Använd kemikalieresistenta handskar (enligt EN 374), av t.ex.: Butylgummi. 

Flerskiktshandskar (4H). Genombrottstiden är inte känd. Kontakta leverantören 
av skyddsutrustning för mer ingående råd.

Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (enligt 

EN 166).

Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna) Använd lämpliga skyddskläder vid risk för hudkontakt.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Viskös vätska.
Färg Svartbrun
Lukt Karaktäristisk.
Kommentarer, Luktgräns Information saknas.
Kommentarer, pH (leverans) Svagt sur (organisk vätska).
Kommentarer, Smältpunkt / 
smältpunktsintervall

Ej fastställd.

Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: > 125 °C
Flampunkt Värde: ~ 150 °C
Kommentarer, Avdunstningshastighet Ej fastställd.
Brandfarlighet (fast form, gas) Vätska.
Kommentarer, Explosionsgräns Inga testdata tillgängliga ang brännbarhetsområde.
Kommentarer, Ångtryck Ej fastställt.
Ångdensitet Värde: > 1
Relativ densitet Värde: ~ 1010-1060 kg/m³
Kommentarer, Relativ densitet Vid 20°C.
Beskrivning av lösningsförmåga Löslig i många organiska lösningsmedel t ex etanol och eter.
Löslighet i vatten Mycket liten. I praktiken olöslig.
Kommentarer, Fördelningskoefficient: 
n-oktanol / vatten

Ej fastställd.

Termisk tändtemperatur Värde: > 150 °C
Kommentarer, Sönderfallstemperatur Ej känd.
Viskositet Värde: 50-80 s

Testmetod: Engler
Kommentarer, Viskositet 100 ml, 85°C.

Fysikaliska faror
Explosiva egenskaper Ej explosiv.
Oxiderande egenskaper Ej oxiderande.

9.2 Annan information
Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentarer Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Produkten är stabil under normala temperaturförhållanden och rekommenderad 

användning.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Inga speciella stabilitetsfaktorer som ger anledning till oro.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas Upphettning. Antändningskällor.

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra giftiga 

gaser eller ångor.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Potentiella akuta effekter
Inandning Ånga kan irritera luftvägarna och orsaka hosta. I höga koncentrationer verkar 

ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Har 
bedövande effekt på centrala nervsystemet. Risken för symtom ökar om 
produkten värms upp.

Hudkontakt Irriterar huden. Kan vid omfattande/långvarig kontakt tas upp genom huden 
och ge skadliga effekter. Kan ge allergiskt kontakteksem efter upprepad 
kontakt.

Ögonkontakt Irriterar ögonen.
Förtäring Kan ge stark sveda i mun och svalg, magsmärtor, kräkning och diarré samt 

i övrigt samma besvär som vid inandning. Effekter på centrala nervsystemet 
(bedövande) kan komma med ett par timmars fördröjning. Risk även för 
njurpåverkan/njurskador.

Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.

Fördröjning / Upprepa
Sensibilisering Kan ge allergi vid hudkontakt.
Kroniska effekter Ej kända, förutom det som nämns i nedanstående fält.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerframkallande egenskaper Trätjära är inte klassificerad som cancerframkallande. Trätjärornas egenskaper 

kan variera med framställningssätt. Denna produkt är inte testad. P g a 
innehållet av låga halter polyaromatiska kolväten (PAH) kan cancerogena 
effekter inte uteslutas. Preparat innehållande trätjära har gett både benigna 
och maligna hudtumörer vid djurförsök på mus (källa: SCCNFP/0646/03). 
Något samband mellan användning av trätjära och cancer hos människor eller 
husdjur har inte kunnat visas.

Ärftlighetsskador Trätjära är inte klassificerad som mutagen. Denna produkt är inte testad. 
Trätjära (Pine tar) gav inte mutationer vid in vitrotest med S. typhimurium. 
Trätjära innehåller dock låga halter av ämnen som är kända mutagener. 
Halterna varierar med framställningssätt.

Egenskaper skadliga för fostret Uppgifter saknas.
Reproduktionsstörningar Uppgifter saknas.

Symtom på exponering
Kommentarer Underlagen för bedömning är ofullständiga. Trätjära kommer att utvärderas 

enligt REACH.
Klassificeringen är gjord utifrån litteraturuppgifter och analogiresonemang.

 

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet Produkten har inte testats. I trätjära finns många olika ämnen, varav vissa är 

farliga för miljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet Ej biologiskt lättnedbrytbar. Förväntas brytas ned långsamt i miljön.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Innehåller många ämnen, varav vissa har potential att bioackumuleras.
Kommentar, BCF Ej fastställd.

12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet Förväntas ha relativt låg mobilitet i jord.
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Kommentar, Vattenlöslighet Mycket låg löslighet i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning resultat PBT/vPvB utvärdering har inte gjorts eftersom REACH-processen ännu inte 

har nått detta stadium för trätjära.

12.6 Andra skadliga effekter
Miljöupplysningar, sammanfattning Produktens miljöfarlighet är inte tillräckligt utvärderad. Det finns skäl att tro att 

produkten kan ha negativ inverkan på miljön.
 

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall 
(EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om 
användningsområdet avviker.
Förpackningar med flytande rester utgör farligt avfall.
Väl tömda och torra plastförpackningar kan lämnas till materialåtervinning (se 
nedan, REPA).

Produkten är klassificerad som 
farligt avfall

Ja

EWC-kod EWC: 070108 Andra destillations- och reaktionsrester
EWC: 160508 Kasserade organiska kemikalier som består av eller som 
innehåller farliga ämnen

Andra upplysningar Företaget är anslutet till Reparegistret (REPA). Information kan fås från 
REPAs kundtjänst tel 0200 88 03 10 eller på hemsidan http://www.repa.se

 

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
14.2 Officiell transportbenämning
14.3 Faroklass för transport
14.4 Förpackningsgrupp
14.5 Miljöfaror
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Annan relevant information.
Annan relevant information. Ej relevant.
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö
EINECS/ELINCS 232-374-8
Referenser (lagar/förordningar) Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).
Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 
Bilaga II: Säkerhetsdatablad.
Avfallsförordning, SFS 2011:927.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 
luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS 2007:2 från 
07.08.2007.
ADR/ADR-S (MSBFS 2011:1) samt RID/RID-S (MSBFS 2011:2)
Naturvårdsverkets föreskrifter om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska
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föreningar (VOC), NFS 2001:11.
Ur Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och 
biotekniska organismer; 5 kap, 11-15§§ om märkning av färger mm 
innehållande VOC.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsbedömning har 
gjorts

Nej

CSR krävs Ja
CSR plats REACH-processen har ännu inte nått detta stadium för trätjära.
 

AVSNITT 16: Annan information
Klassificering enligt (EC) No 
1272/2008 [CLP/GHS]

Acute tox. 4; H302;
Acute tox. 4; H312;
Skin Irrit. 2; H315;
Skin Sens. 1; H317;
Eye Irrit. 2; H319;
Acute tox. 4; H332;
STOT SE3; H335;

Förteckning över relevanta R-fraser 
(avsnitt 2 och 3),

R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3)

H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Ytterligare information Förkortningar:
PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket 
Bioackumulerande).

Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad från Skogens Kol daterat 2009.12.01.
Specifikation och Test Report (Farligt Gods) från tillverkaren. 
SCCNFP/0646/03: Opinion of the Scientific Committee of Cosmetic Products 
and Non-Food Products intended for Consumers concerning Wood Tars and 
Wood Tar Preparations, March 2003.

Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats

26.10.2011: Ändring under avsnitt 1.3.

Ansvarig för säkerhetsdatablad Salinity Holding AB
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