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SIGMA-ALDRICH 
 

SÄKERHETSDATABLAD 
enligt EG-Direktiv 2001/58/EG 

Version 3.0  Revisionsdatum  14.05.2007 
Tryckdatum 26.06.2008 

 
1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

Produktnamn : Toluene 
 

Produktnummer : 443395 
Märke : Sigma-Aldrich 
 
Företag : Sigma-Aldrich Sweden AB 

Solkraftsvagen 14C 
S-135 70 STOCKHOLM 

Telefon : +46 (0)8-742-4200 
Fax : +46 (0)8-742-4243 
Nödtelefon # : Giftinformationscentralen 112 

 
2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 

Formel : C7H8 
Molekylvikt : 92,14 g/mol 
 
CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr Klassificering Koncentration [%] 

Toluene 
108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 F, Xn, Repr.Cat.3, R11- 

R38- R48/20- R63- R65- 
R67 

 -  

 
3. FARLIGA EGENSKAPER   

Riskupplysningtar för människor och miljön 
Mycket brandfarligt. Irriterar huden. Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom 
inandning. Möjlig risk för fosterskador. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Ångor kan göra att man blir 
dåsig och omtöcknad.  

 
4. FÖRSTA HJÄLPEN 

Allmän rekommendation 
Kontakta läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. 

Vid inandning 
Om det har andats in, flytta personen till frisk luft. Om andningen har upphört ge konstgjord andning Kontakta 
läkare. 

Vid hudkontakt 
Tvätta med tvål och mycket vatten. Kontakta läkare. 

Vid ögonkontakt 
Skölj grundligt med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta en läkare. 

Vid nedsväjning 
Framkalla INTE kräkning. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Skölj munnen med 
vatten Kontakta läkare. 
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5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

Lämpliga släckmedel 
Vid små bränder använd släckmedel som t ex ånga, pulver eller koldioxid. Vid stora bränder använd vatten i 
möjligaste mån. Använd stora mängder distribuerade som dimma eller spray; annan vattenapplikation skulle 
vara ineffektivt. Kyl ned alla behållare med stora mängder av vatten. 

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal 
Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning. 

Ytterligare information 
Använd finfördelat vatten för att kyla oöppnade behållare. 

 
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

Personliga skyddsåtgärder 
Använd personlig skyddsutrustning. Undvik inandning av ånga/dimma/gas. Sörj för lämplig ventilation. 
Avlägsna alla antändningskällor. Evakuera personal till säkra platser. Var aktsam för ångor som kan ansamlas 
och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden. 

Miljöskyddsåtgärder 
Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. Förhindra utsläpp i avloppssystemet. 

Saneringsmetoder 
Förvara och samla upp spill med ickebrännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, vermiculit) och 
placera i en behållare för vidare hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt 13). 

 
7. HANTERING OCH LAGRING 

Hantering 
Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor och dimma. 
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder för att förhindra uppbyggnad av 
elektrostatiska laddningar. 

Lagring 
Lagras på sval plats.Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnade behållare 
måste förslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage. 

 
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta
Beståndsdelar CAS-nr. Vara Kontrollparame

trar 
Uppdatering Grundval 

Toluene 108-88-3 NGV 
 

50 ppm  
200 mg/m3 

1996-08-01 
 

Sverige. Hygieniska 
gränsvärden och åtgärder 
mot luftföroreningar  
 

  KTV 
 

100 ppm  
400 mg/m3 

1996-08-01 
 

Sverige. Hygieniska 
gränsvärden och åtgärder 
mot luftföroreningar  
 

  TWA 
 

50 ppm  
192 mg/m3 

2006-02-01 
 

Kommissionens direktiv 
2006/15/EG av den 7 
februari 2006 om en andra 
förteckning över indikativa 
yrkeshygieniska 
gränsvärden enligt rådets 
direktiv 98/24/EG och om 
ändring av direktiv 
91/322/EEG och 
2000/39/EG (Text av 
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betydelse för EES)  
 

  STEL 
 

100 ppm  
384 mg/m3 

2006-02-01 
 

Kommissionens direktiv 
2006/15/EG av den 7 
februari 2006 om en andra 
förteckning över indikativa 
yrkeshygieniska 
gränsvärden enligt rådets 
direktiv 98/24/EG och om 
ändring av direktiv 
91/322/EEG och 
2000/39/EG (Text av 
betydelse för EES)  
 

Personlig skyddsutrustning 

Andningsskydd 
När riskbedömning visar att luftrenande ansiktsskydd är lämplig, använd ett heltäckande ansiktsskydd med 
multifunktion (Usa) eller typ ABEK - P3 (EN 14387) med patroner som backup för den maskindrivna 
enheten. Om gasmask är det enda hjälpmedlet, använd ett heltäckande ansiktsskydd med 
renluftsanlsutning. Använd andningsskydd och utrustning testad och godkänd av vederbörande 
mydighetsstandard såsom NIOSH (US) eller CEN (EU). 

Handskar 
Använd skyddshandskar. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/689/EEG 
och i standarden EN 374 som härrör från det.  

Ögonskydd 
Skyddsglasögon 

Hud- och kroppsskydd 
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen. 

Åtgärder beträffande hygien 
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och efter 
arbetstidens slut. 

 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

Utseende 

Form vätska 
 

Färg färglös 

Säkerhetsdata 

pH inga tillgängliga data 
 

Smältpunkt -93,0 °C 
 

Kokpunkt 110,6 °C 
 

Flampunkt 4,0 °C - sluten kopp 
 

Antändningstemperatur 535 °C 
 

Nedre 
explosionsgräns 

1,2 %(V) 

 
Övre 
explosionsgräns 

7 %(V) 

 
Ångtryck 29,1 hPa vid 20,0 °C 

 
Densitet 0,86 g/cm3 vid 25,00 °C 

 
Vattenlöslighet inga tillgängliga data 
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

Lagerstabilitet 
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.  

Förhållanden som skall undvikas 
Värme, flammor och gnistor. 

Material som skall undvikas 
Starkt oxiderande ämnen 

Farliga sönderdelningsprodukter 

Farliga sönderfallsprodukter bildas vid brandsituationer. 
Koloxider 

 
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

Akut toxicitet 
LD50 Oralt - råtta - > 5.580 mg/kg 

LC50 Inandning - råtta - 4 h - 12.500 - 28.800 mg/m3 

LD50 Hud- - kanin - 12.196 mg/kg 

Irritation och frätning 
Hud - kanin - Hudirritation - 24 h 

Ögon - kanin - Allvarlig irritation - 24 h 

Sensibilisering 

inga tillgängliga data 

Kronisk exponering 

Utvecklingstoxicitet - råtta - Oralt 
Effekter på embryo eller foster: Fetotoxicitet (utom död, t ex dvärgfoster) 

Fosterskada möjlig 
 

Reproduktionstoxisk - råtta - Inandning 
Effekter på män: Spermiebildning (inklusive genetiskt material, spermiemorfologi, motilitet och antal) 

Experiment har visat reproduktionstoxiska effekter på han- och honförsöksdjur. 
 
 

Symtom och tecken på exponering 

Lungirritation, bröstsmärta, lungödem, Inhalationsstudier på toluen har visat utveckling av inflammatoriska och 
ulcerösa förändringar av penis, förhud och pungen i djur. 

Potentiella hälsoeffekter 

Inandning Farlig vid inandning. Kan orsaka irritation i andningsvägarna. Ångor kan göra att 
man blir dåsig och omtöcknad.  

Hud Kan vara farligt vid upptag genom huden. Orsakar hudirritation.  
Ögon Kan orsaka ögonirritation.  
Förtäring Kan vara farligt vid förtäring. Aspirationsfara vid nedsväljning - kan komma ner i 

lungorna och orsaka skada.  
 

 
12. EKOLOGISK INFORMATION 

Eliminationsuppgift (persistens och nedbrytbarhet) 
 



 

Sigma-Aldrich - 443395 www.sigma-aldrich.com Sida 5  of  6 
 

inga tillgängliga data 
  

Bioackumulering Leuciscus idus (guldid) - 3 d  
Biokoncentrationsfaktor (BCF): 94 
 

Ekotoxicitetseffekter 
 

Fisktoxicitet LC50 - Lepomis macrochirus - 74,00 - 340,00 mg/l  - 96 h 
 

 LC50 - Oncorhynchus mykiss (regnbågslax) - 7,63 mg/l  - 96 h 
 

 NOEC - Pimephales promelas (amerkansk elritza) - 5,44 mg/l  - 7 d 
 

 LOEC - Pimephales promelas (amerkansk elritza) - 8,04 mg/l  - 7 d 
 

Toxicitet för Daphnia 
och andra 
vattenlevande 
ryggradslösa djur. 

EC50 - Daphnia magna (vattenloppa) - 8,00 mg/l  - 24 h 

 
 Immobilisering EC50 - Daphnia magna (vattenloppa) - 6 mg/l  - 48 h 

 
Algtoxicitet EC50 - Chlorella vulgaris (sötvattensgrönalg) - 245,00 mg/l  - 24 h 

 
 EC50 - Selenastrum capricornutum (grönalg) - 10,00 mg/l  - 24 h 

Ytterligare ekologisk information 

inga tillgängliga data 
 

13. AVFALLSHANTERING 

Produkt 
Bränn i förbränningsugn för kemikalier försedd med efterbrännkammare och skrubber men var extra försiktig 
vid antändningen eftersom detta ämne är mycket brandfarligt. Beakta även EU-bestämmelser och lokala 
miljöregler.Kontakta SAKAB eller annan godkänd avfallsanläggning för destruktion av detta ämne. 
 
Förorenad förpackning 
Avfallshantera som oanvänd produkt. 

 
14. TRANSPORTINFORMATION 

ADR-RID 
UN-Nr: 1294 Klass: 3 Förpackningsgrupp: II 
Transportbenämning: TOLUENE 
 
IMDG 
UN-No.: 1294 Class: 3 Packing group: II EMS-No: F-E, S-D 
Proper shipping name: TOLUENE 
Marine pollutant: No 
 
IATA 
UN-No.: 1294 Class: 3 Packing group: II 
Proper shipping name: Toluene 

 
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

Märkning enligt EG-direktiven 

EG-märkning 

Farlighetssymbol 
F Mycket brandfarligt 
Xn Hälsoskadlig 

R-fras(er) 
R11 Mycket brandfarligt. 
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R38 Irriterar huden. 
R48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. 
R63 Möjlig risk för fosterskador. 
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 

S-fras(er) 
S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. 
S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna 

förpackning eller etiketten. 
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. 

 
16. ANNAN INFORMATION 

Ytterligare information 
Copyright 2007 Sigma-Aldrich. Licensen gäller enbart för pappersutskrifter för internt bruk. 
Vi anser att denna information är korrekt, men den skall inte anses som fullständig utan endast som en 
vägledning. Sigma-Aldrich kan inte hållas ansvarig för någon skada härrörande från hantering eller från 
kontakt med ovanstående produkt. Se baksidestexten på faktura för ytterligare upplysningar och 
försäljningsvillkor. 
 

 
 


