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1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

- Produktuppgifter

- Handelsnamn: METANOL
- Ämnets användning / tillredningen Lösningsmedel

- Tillverkare/leverantör:
SFC Smart Fuel Cell AG
Eugen-Saenger-Ring 4
85649 Brunnthal
Tel.: +49 (0)89 673 592-0              Fax: +49 (0)89 673 592-169

- Område där upplysningar kan inhämtas: Abteilung Produktsicherheit
- Område som utfärdar datablad: info@chemie1.de
- Upplysningar i nödfall: Giftnotruf München: +49 89/19 240

2 Farliga egenskaper

- Farobeteckning:

T Giftig
F Mycket brandfarligt

- Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:
R 11 Mycket brandfarligt.
R 23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R 39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och

förtäring.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- Kemisk karakterisering:
- CAS-nr. beteckning

67-56-1 Metanol
- Identifikationsnummer
- EINECS-nummer: 200-659-6
- EG-nummer: 603-001-00-X

4 Åtgärder vid första hjälpen

- Allmänna hänvisningar:
Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
Ta inte bort andningsskyddet förrän förorenade klädesplagg har avlägsnats.
Vid oregelbunden andning eller andningsstillestånd - ge konstgjord andning.

- Vid inandning:
Friskluft- eller syretillförsel; tillkalla läkarhjälp.
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.

- Vid kontakt med huden:
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

- Vid kontakt med ögonen: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
- Vid förtäring:

Ge mycket vatten att dricka. Framkalla kräkning. Ge den skadade etanol att dricka (ett dricksglas 40%-ig
sprit). Tillkalla läkare och tala om att den skadade har druckit metanol.
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5 Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckningsmedel:
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller
alkoholbeständigt skum.

- Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som bildas:
Kan bilda explosiva gas-luftblandningar.
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.

- Speciell skyddsutrustning:
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

- Ytterligare uppgifter
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Personrelaterade försiktighetsåtgärder:
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Håll åtslid från antändningskällor.

- Miljöskyddsåtgärder:
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet, hålor eller gropar och källare.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

- Förfarandet vid rengöring/upptagning:
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt.

- Ytterligare hänvisningar: Ångor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

7 Hantering och lagring

- Hantering:
- Hänvisningar beträffande säker skötsel:

Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Sörj för att utrymmen har god ventilation även i golvnivå (ångorna är tyngre än luft).

- Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

- Lagring:
- Krav på lagerutrymmen och behållare:

Förvaras svalt.
Förvaras endast i originalemballage.

- Hänvisningar beträffande sammanlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvara behållaren tätt tillsluten.
Förvaras låst eller så att endast sakkunniga eller deras ombud har tillgång.
Förvaras låst och oåtkomligt för barn.
Skyddas mot värme och direkt solljus.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

(Fortsättning på sida 3)
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- Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
67-56-1 Metanol
OES Korttidsvärde: 350 mg/m³, 250 ppm

Nivågränsvärde: 250 mg/m³, 200 ppm
H 

- Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- Personlig skyddsutrustning:
- Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Undvik kontakt med ögonen och huden.

- Andningsskydd: Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.
- Handskydd:

Skyddshandskar (EN 374)
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester
genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- Handskmaterial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och
varierar från en tillverkare till nästa.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ögonskydd: Tättslutande skyddsglasögon
- Kroppsskydd: Använd skyddsdräkt

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allmänna uppgifter

Form: Flytande
Färg: Färglös
Lukt: Alkoholaktig

- Tillståndsändring
Smältpunkt/smältområde: -98°C
Kokpunkt / kokområde: 64°C

- Flampunkt: 11°C

- Tändtemperatur: 455°C

- Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga ångluft-
blandningar är möjlig.

- Explosionsgränser:
Nedre: 5,5 Vol %
Övre: 44 Vol %

- Ångtryck vid 20°C: 128 hPa

- Densitet vid 20°C: 0,79 g/cm³

- Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullständigt blandbar.
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10 Stabilitet och reaktivitet

- Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Skyddas mot värme och direkt solljus.
- Farliga reaktioner Bildning av explosiva gasblandningar med luft.
- Farliga sönderdelningsprodukter:

Inga farliga sönderfallsprodukter vid ändamålsenlig lagring och hantering.

11 Toxikologisk information

- Akut toxicitet:
- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:

67-56-1 Metanol
Oral LD50 13000 mg/kg (rat)

- Primär retningseffekt:
- på huden: Ingen irritationsrisk.
- på ögat: Ingen irritationsrisk.
- Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.

12 Ekologisk information

- Allmänna hänvisningar:
Vattenföroreningsklass 1 (värdering enligt listan): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

13 Avfallshantering

- Produkt:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
- Europeiska avfallskatalogen

07 00 00 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
07 01 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier
07 01 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

- Ej rengjorda förpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
- Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

14 Transportinformation

- Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):
- ADR/RID: 3 (FT1) Brandfarliga vätskor
- Kemler-tal: 336
- UN-nummer: 1230
- Förpackningsgrupp: II
- Godsets beteckning: 1230 METANOL
- Begränsade mängder (LQ) LQ0
- Transportkategori 2 
- Tunnelrestriktionskod D1E

- Sjötransport IMDG:
- IMDG/GGVSee-klass: 3 
- UN-nummer: 1230
- Label 3+6.1

(Fortsättning på sida 5)
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- Förpackningsgrupp: II
- EMS-nummer: F-E,S-D
- Rätt tekniskt namn: METHANOL

- Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
- ICAO/IATA-klass: 3 
- UN/ID-nummer: 1230
- Label 3+6.1
- Förpackningsgrupp: II
- Rätt tekniskt namn: METHANOL

15 Gällande föreskrifter

- Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

- Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:
T Giftig
F Mycket brandfarligt

- R-fraser:
11 Mycket brandfarligt.
23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
39/23/24/25 Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och

förtäring.

- S-fraser:
1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
7 Förpackningen förvaras väl tillsluten.
16 Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.
36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

- Nationella föreskrifter:

- Vattenförorening - riskklass: WGK 1 (värdering enligt listan): liten risk för vattenförorening.

16 Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.
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