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PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR:
LNG (Liquified natural gas)
CAS-nr.: 8006-14-2
EF-nr.: 232-343-9
Index-nr.: Ingen
REACH-reg.nr.: Ingen.
1.2. R
 ELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER AF STOFFET
ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES:

Bruges som brændstof og til opvarmning.
Dette produkt er undtaget fra registreringsforpligtelsen under REACH i henhold til pkt. 2(7)(b).
1.3. NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET:			
Primagaz Danmark A/S
Sandvadsvej 11
DK-4600 Køge

Tlf.: 56 63 12 20

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): kundeservice@primagaz.dk
1.4. NØDETELEFON:

82 12 12 12 (Giftlinjen – døgnåben alle dage)
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN:

Yderst brandfarlig gas under tryk.
CLP (1272/2008): Flam. Gas. 1;H220 Press. Gas; H281
2.2. MÆRKNINGSELEMENTER:

Signalord:
FARE
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FARESÆTNINGER:

H220:

Yderst brandfarlig gas.

H281:

Indeholder nedkølet gas, kan forårsage kuldeskader.

SIKKERHEDSSÆTNINGER:

P210:

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning
forbudt.

P243:

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P377:

Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.

P282:

Bær kuldeisolerende handsker og enten ansigtsskærm eller øjenbeskyttelse.

P403:

Opbevares på et godt ventileret sted.

P336+P315:

Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne
område. Søg omgående lægehjælp.

2.3. ANDRE FARER:

Høje koncentrationer af gas vil fortrænge luftens ilt. Det kan medføre pludselig bevidstløshed og dødsfald pga.
iltmangel. Produktet er ikke tilsat lugtstof. Eksponering for flydende LNG kan forårsage frostskader på øjnene
og/eller huden. LNG dampe ved -162°C (kogepunktet) er tungere end luft. Dampe kan drive langs med jorden
og nå fjerne antændelseskilder, hvilket kan medføre fare for tilbagetænding. Dampene opvarmes dog hurtigt og
ved -110°C vil de blive lettere end luft og dermed stige op.
Dette materiale er en statisk akkumulator. Selv med tilstrækkelig jordforbindelse og udligning, kan dette
materiale akkumulere en elektrostatisk ladning. Hvis en tilstrækkelig ladning får lov til at akkumuleres, kan
det føre til en elektrostatisk udladning og antændelse af brandbare blandinger af luft og damp.
PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB.
PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.1. BLANDNINGER:
% W/W

STOFNAVN

CAS

EF-NR.

INDEX-NR.

STOFKLASSIFICERING

NOTE

80-100

Methan

74-82-2

200-812-7

601-001-00-4

Flam. Gas 1;H220
Press. Gas.;H280

-

0-10

Ethan

74-84-0

200-814-8

601-002-00-X

Flam. Gas 1;H220
Press. Gas.;H280

-

0-10

Ethen

74-85-1

200-815-3

601-010-00-3

Flam. Gas 1;H220
Press. Gas.;H280
STOT SE 3;H336

-

0-4

Propan

74-98-6

200-827-9

601-006-00-5

Flam. Gas 1;H220
Press. Gas;H280

1

0-2

Butan
(indeholdende
< 0,1 % butadien)

106-97-8

203-448-7

601-004-00-0

Flam. Gas 1;H220
Press. Gas; H280

1

1) Stoffet har en grænseværdi. Ordlyd af faresætninger - se punkt 16.
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PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1.	BESKRIVELSE AF FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:
Indånding:

·
·
·
·

Bring personen i frisk luft.
Lette tilfælde: Holdes i ro under opsyn.
Ved ubehag: Søg læge.
Svære tilfælde: Bevidstløse lejres i aflåst
sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er
vejrtrækningen stoppet, gives kunstigt
åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance.

Hud:

· Fjern ikke tøj der er frosset fast til huden. Ved
forfrysning skal det eksponerede område varmes
langsomt op ved at skylle det med varmt vand.
Ved sår eller hudgener: Søg straks lægehjælp.
Øjne:

· Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand.
Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op.
Ved fortsat irritation: Søg læge.
Indtagelse:

· Ikke en sandsynlig eksponering. Forfrysninger
på læber og mund skal skylles med vand – se
under ”Hud”.

Forbrænding

· Skyl med vand indtil smerterne er ophørt. Fjern
under skylningen ikke fastbrændt tøj fra det
forbrændte område. Hvis lægebehandling er
nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge
har overtaget behandlingen.
4.2.	VIGTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER,
BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE:

· Høje koncentrationer kan forårsage kvælning.
Lave koncentrationer virker bedøvende. Desuden
mulig irritation af hud og øjne, hovedpine,
svimmelhed og evt. bevidstløshed. Hyppig
indånding af selv små mængder flygtigt stof
kan skade centralnervesystemet (herunder
hjerneskader).
4.3.	ANGIVELSE AF OM ØJEBLIKKELIG
LÆGEHJÆLP OG SÆRLIG BEHANDLING ER
NØDVENDIG:

· Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller
skadestue.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE
5.1. SLUKNINGSMIDLER:

· Stop for tilførsel af produkt.
· Vandtåge (aldrig vandstråle - spreder branden)
eller pulver. Brug ikke skum eller kulsyre.
5.2.	SÆRLIGE FARER I FORBINDELSE MED
STOFFET ELLER BLANDINGEN:

· Trykbeholdere kan eksplodere (BLEVE) ved
varmepåvirkning.
· Undgå indånding af røggasser.

· Ved brand dannes meget giftige gasser:
Carbonoxider.
5.3. ANVISNINGER FOR BRANDMANDSKAB:

· Fjern beholdere om muligt.
· Brug BLØD VANDSTRÅLE for at køle beholdere!
· Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
6.1.	PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, PERSONLIGE
VÆRNEMIDLER OG NØDPROCEDURER:

· Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Stop
for tilførsel af produkt. Fjern antændelseskilder.
Begræns spredning. Sørg for god udluftning.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
6.2. MILJØBESKYTTELSESFORANSTALTNINGER:

· Undgå udledning til kloak - se punkt 12.

6.3.	METODER OG UDSTYR TIL
INDDÆMNING OG OPRENSNING:

· Ventiler området.
· Luk for gasforsyningen Videre håndtering af
spild - se punkt 13.
6.4. HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER:

· Se ovenfor.
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PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING
7.1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING:

· Undgå indånding af dampe/tåger. Sørg for
effektiv ventilation. Undgå kontakt med hud
(flydende gas kan give frostskader) og øjne.
Undgå rygning. Efter brug afvask med rigelig
vand og sæbe. Nødbruser anbefales. Må aldrig
anvendes i nærheden af ild, gnister eller
varme overflader (ATEX). Rygning forbudt.
Såfremt arbejdsprocessen er klassificeret
iht. At/Beredskabsstyrelsen bestemmelser,
skal elektriske installationer m.v. overholde
Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser. Normalt
anses brand og eksplosionsfare for effektivt
forebygget, når dampkoncentrationen er under
25 % af nedre eksplosionsgrænse. God praksis
er højst 10 % af nedre eksplosionsgrænse. Træf
foranstaltninger mod statisk elektricitet. Luk
beholderens ventil efter hver brug.
· Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Sørg for at jorde alt udstyr. Der kan genereres
elektrostatisk ladning under pumping.
· Elektrostatisk udladning kan forårsage brand.

· Tilførselslinjer kan blive så kolde at de medfører
fare for kuldeskader ved berøring.
· Sikre elektrisk ledning ved at forbinde og jorde
alt udstyr.
· Begræns strømningshastigheten under
pumping for at undgå at der genereres elektrisk
udladning.
7.2.	BETINGELSER FOR SIKKER OPBEVARING,
HERUNDER EVENTUEL UFORENELIGHED:

· Forsvarligt, utilgængeligt for uvedkommende,
adskilt fra levnedsmidler, foderstoffer,
lægemidler o.l.
· I originalbeholder på tørt, velventileret sted.
Tomme, urensede beholdere behandles som
fyldte.
· Fjern ikke mærkninger.
· Håndtering og oplag af LNG skal ske i henhold til
reglerne i tekniske forskrifter for gasser.
7.3. SÆRLIGE ANVENDELSER:

· Se anvendelse - punkt 1.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
8.1. KONTROLPARAMETRE:

· AT-grænseværdi (Bek. 655 af 31.05.2018 med
senere ændringer):
· 500 ppm = 1200 mg/m3 (n-Butan = Butan)
· 1000 ppm = 1800 mg/m3 (Propan)
· DNEL/PNEC: Ingen sundhedsfarlige eller
miljøfarlige stoffer.		

Indånding:

· Åndedrætsværn normalt ikke nødvendigt. Ved
utilstrækkelig ventilation: Anvend godkendt
maske (iht. EN136) med kombinationsfilter type
AX (brunt - mod organiske dampe). Filtrene
har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs
fabrikantens anvisninger.
Hud:

8.2 EKSPONERINGSKONTROL:

· Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Sørg for effektiv ventilation.
· Trykbærende systemer bør regelmæssigt
undersøges for lækager. Gasdetektorer bør
anvendes, når brandbare gasser kan slippe ud.
Personlige værnemidler:

· Brug evt. handsker mod frostskader (EN342).
· Brug evt. flammehæmmende, antistatisk
arbejdstøj (Sko (EN ISO 20345); Tøj (EN ISO
1149-5)).
Øjne:

· Tætsluttende beskyttelsesbriller (iht. EN 166).
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af
miljøet: Ingen særlige.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER
9.1

OPLYSNINGER OM GRUNDLÆGGENDE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER:

Udseende:

Væske ved kogepunktet (-162°C);
Gas over kogepunktet

Lugt:

Lugtfri

Lugttærskel:

Ikke bestemt
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pH:

Ikke relevant

Smeltepunkt/frysepunkt (ºC):

Ikke bestemt

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (ºC):

-162

Dekomponeringstemperatur (ºC):

Ikke bestemt

Flammepunkt (ºC):

Ikke bestemt

Fordampningshastighed:

Ikke bestemt

Antændelighed (fast stof, luftart) (ºC):

Ikke bestemt

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser (vol-%):

5 - 15

Damptryk (bar, 25ºC):

Ikke bestemt

Dampmassefylde (luft=1):

Ikke bestemt

Relativ massefylde (g/m3, 15°C):

0,450

Opløselighed (i vand, mg/l):

Ikke bestemt

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand, Log Kow:

Ikke bestemt

Selvantændelsestemperatur (ºC):

537

Viskositet:

Ikke relevant

Eksplosive egenskaber:

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft

Oxiderende egenskaber:

Ingen

9.2. ANDRE OPLYSNINGER:

Ingen relevante.
PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

flade eller en glød. Dampene kan danne eksplosive
blandinger med luft.
Kan drive langt til antændelseskilder og give
tilbageslag. Dampene er ved almindelig temperatur
tungere end luft og kan spredes langs gulv m.v.

10.1. REAKTIVITET:

Hvis flydende gas kommer i vand, kan det
forårsage en eksplosiv kogning på grund af hurtig
faseovergang (væske til gas).
10.2. KEMISK STABILITET:

Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser –
se punkt 7.

10.4. FORHOLD, DER SKAL UNDGÅS:

Undgå dannelse af gnister, gløder, opvarmning
samt sollys. Statisk elektricitet.

10.3. RISIKO FOR FARLIGE REAKTIONER:

Dette materiale er en statisk akkumulator. Selv
med tilstrækkelig jordforbindelse og udligning,
kan dette materiale akkumulere en elektrostatisk
ladning. Hvis en tilstrækkelig ladning får lov til
at akkumuleres, kan det føre til en elektrostatisk
udladning og antændelse af brandbare blandinger
af luft og damp.
Dampene kan antændes af f.eks. en gnist, en varm

10.5. MATERIALER, DER SKAL UNDGÅS:

Stærke oxidationsmidler.
10.6. FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER:

Ved ophedning til meget høje temperaturer
(spaltning) afgives meget giftige gasser:
Carbonoxider.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER
11.1. OPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER:
Fareklasse

Akut toksicitet:
Inhalation
Dermal
Oral

Data

Test

Datakilde

LC50 (rotte) = 658 mg/l/4h (Butan)
LC50 (rotte) = 1443 mg/l (Methan)
LC50 (hud, rotte) > 2000 mg/kg (Butan/Propan)
LC50 (indtagelse, rotte) > 5000 mg/kg (Butan/Propan)

Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst
Ikke oplyst

IUCLID
ECHA
Concawe
Concawe
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Ætsning/
irritation:

Ingen øjenirritation, kanin (Butan/Propan)

Ikke oplyst IUCLID

Sensibilisering:

Ingen tilgængelige/anvendelige data

-

-

CMR:

Ingen bakteriel mutagenicitet (Butan/Propan)
Ingen tilgængelige data for reproduktionstoksicitet (Butan/Propan)
Ingen tilgængelige data for kræftfremkaldende effekt (Butan/Propan)

Ames
-

IUCLID
-

Sandsynlige eksponeringsveje: Lunger og hud.
SYMPTOMER:
Indånding:

Kan medføre irritation af luftvejene, hovedpine,
døsighed, svimmelhed og ved høje koncentrationer
ruslignende symptomer og bevidstløshed.

læber og mund skal skylles med vand – se under
”Hud”.
Kroniske virkninger

Indånding af høje koncentrationer eller hyppig
indånding af selv små mængder flygtige stoffer kan
give virkninger: skader på centralnervesystemet
(herunder hjerneskader).

Hud:

Kan give forfrysninger og dermed ødelægge væv.
Øjne:

Kan give forfrysninger og dermed skade øjet.
Indtagelse:

Ikke en sandsynlig eksponering. Forfrysninger på

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER
12.1. TOKSICITET:
Akvatisk

Data

Test (Medie)

Datakilde

Fisk

LC50 (Fisk, uspesifisert), 96h) = 49,9 mg/l (Methan)
LC50 (Fisk (uspecificeret), 96t) > 1000 mg/l (n-Butan/Propan)

Ikke oplyst (FW)
Ikke oplyst (FW)

ECHA diss.
IUCLID

Krebsdyr

EC50 Daphnia sp. 48h) = 69,43 mg/l (Methan)
EC50 (Daphnia, 48t) = 14,2 - 27 mg/l (n-Butan/Propan)

ECOSAR Calc.
ECOSAR Calc.

ECHA diss.
ECHA diss.

Alger

EC50 (Alger (uspesifisert, 96h) = 19,37 mg/l (Methan)
EC50 (Grøn alge, 72t) = 7,7 – 11 mg/l (n-Butan/Propan)

ECOSAR Calc.
ECOSAR Calc.

ECHA diss.
ECHA diss.

· Koc (beregnet) < 10 - meget stor mobilitet
forventes i jordmiljøer.

12.2. PERSISTENS OG NEDBRYDELIGHED:

· Methan, butan og propan er hurtigt
nedbrydelige.

12.5. RESULTATER AF PBT- OG VPVB-VURDERING:

· Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB.

12.3. BIOAKKUMULERINGSPOTENTIALE:

· Log Kow = 1,09 (Methan); Log Kow = 2.89
(Butan); 2.38 (Propan) - forventes ikke at kunne
bioakkumulere.

12.6. ANDRE NEGATIVE VIRKNINGER:

· Ingen kendte.

12.4. MOBILITET I JORD:

· Methan, butan og propan er gasser ved normalt,
atmosfærisk tryk og blander sig derfor hurtigt
med den omgivende luft.
PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE
13.1. METODER TIL AFFALDSBEHANDLING:

· Kemikaliet skal betragtes som farligt affald.
Brugte eller tomme trykbeholdere returneres til
Primagaz.

Kemikalieaffaldsgruppe: Z
EAK-kode: 16 05 04 (rester)
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PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER
14.1. UN-NR.:

· 1972 (ADR/RID/IMDG)
14.2.	UN-FORSENDELSESBETEGNELSE
(UN PROPER SHIPPING NAME):

· NATURGAS, KØLET, FLYDENDE med højt
indhold af methan (ADR/RID)
· NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID with
high methane content (IMDG)
14.3. TRANSPORTFAREKLASSE(R):

· 2 (ADR/RID); 2.1 (IMDG)

14.4. EMBALLAGEGRUPPE:

· Ikke tildelt (ADR/RID/IMDG)
14.5. MILJØFARER:

· Nej.
14.6. SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER
FOR BRUGEREN:

· Ingen.
14.7.	BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II
TIL MARPOL OG IBC-KODEN:

· Ikke relevant.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING
15.1.	SÆRLIGE BESTEMMELSER/SÆRLIG
LOVGIVNING FOR STOFFET ELLER
BLANDINGEN MED HENSYN TIL SIKKERHED,
SUNDHED OG MILJØ:

· Må ikke bruges af unge under 18 år (jf.
Arbejdstilsynets bek. om unges arbejde).
· Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at
ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan

indebære en risiko ved graviditet eller amning
(jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse).
· PR-nr: 4231990
15.2. KEMIKALIESIKKERHEDSVURDERING:

· Ingen CSA (kemikaliesikkerhedsvurdering) er
udarbejdet for indholdsstofferne – se punkt 8.2.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER
Faresætninger angivet under punkt 3:

H220: Yderst brandfarlig gas.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H280: 	Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved
opvarmning.
H281: 	Indeholder nedkølet gas, kan forårsage
kuldeskader.
Forkortelser:

At. = Arbejdstilsynet
CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og
reproductionstoksicitet.
CSR = Chemical Safety Report
(Kemikaliesikkerhedsrapport)
EC50 = Effect Concentration 50 %
(Effektkoncentration 50 %)
DNEL = Derived No-Effect Level
(Udledt nuleffektniveau)
FW = Fresh Water (Ferskvand)
LC50 = Lethal Concentration 50 %
(Dødelig koncentration 50 %)
LD50 = Lethal Dosis 50 % (Dødelig dosis 50 %)
PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent,
bioakkumulerende, giftig)

PNEC = Predicted No-Effect Concentration
(Beregnet nuleffektkoncentration)
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative
(Meget persistent, meget bioakkumulerende)
Litteratur:

ECHA diss. = REACH registration dossier from ECHA
web site
IUCLID = International Uniform ChemicaL Database
Information (International kemikaliedatabase med
information om kemiske stoffer)
RTECS = Register of Toxic Effects of Chemical
Substances (database over toksiske effekter af kemiske
stoffer)
Rådgivning om oplæring/instruktion:

Produktet må kun anvendes af personer, som nøje er
instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til
indholdet i dette sikkerhedsdatablad.
Ændringer siden forudgående version:

Ikke relevant – første version

Udarbejdet af: Altox a/s - Tonsbakken 16-18 - 2740 Skovlunde - Tel: +45 38 34 77 98 / PW - Kvalitetskontrol PH

