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

1.1 Produktbeteckning
Synonymer:

Chemical Abstracts 
registreringsnummer:

n-Octenyl Succinic Anhydride (J-8) 
Dihydro-3-(2-octenyl)-2,5-furandione, J-8 

42482-06-4; 26680-54-6

REACH registreringsnummer: 01-2119979082-33-0001

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Intermediate 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Only Representative for EU REACH Registration:

Vertellus Specialties UK Ltd. 
Seal Sands Road, Seal Sands 
Middlesbrough, TS2 1UB England
Phone: +44 1642 546 546

e-postadress:
1.4 Telefonnummer för 
nödsituationer

SDS@bercen.com
Bercen: +1-800-344-3426
CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300 (collect calls accepted) 
CHEMTREC (International): +1-703-527-3887 (collect calls accepted) 
NRCC (China): +86 532 83889090

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
(Enligt förordning (EG) nr 1272/2008, 29 CFR 1910.1200 och det globalt harmoniserade systemet)
Frätande/irriterande på hud kategori 2
Svåra ögonirritation kategori 2
Skin Sensitization Category 1A
Acute Toxicity Dermal Category 4
Akut toxicitet oralt kategori 4

2.2 Märkningsuppgifter

Farosymboler 
(piktogram):

Vertellus LLC dba Bercen Anhydrides
Route 611,  P.O. Box 730
Delaware Water Gap, PA 18327, USA
+1 800-344-3426
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Signalordet: Varning
Hazard försiktighetsåtgärder: H315 - Irriterar huden.

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H302 - Skadligt vid förtäring.
H312 - Skadligt vid hudkontakt.
H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förebyggande skyddsangivelser: P270 - Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Första hjälpen skyddsangivelser: P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P333+P313 - Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P362 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen or 3.2 Blandningar
Ingrediens CAS-

nummer
Koncentration 

(vikt-%)
EG-

numret
CLP inventering 

/ bilaga VI
EU CLP-klassificeringen 

(1272/2008)

2-Octenyl succinic anhydride 42482-06-4; 
26680-54-6

~ 100 247-899-8 Inte anges. Eye Irrit. 2; H319 
Skin Irrit. 2; H315 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Sens. 1A; H317 
Acute Tox. 4; H312

OBS: Se avsnitt 8 för exponering gräns data för dessa ingredienser. Se avsnitt 15 affärshemlighet information (i tillämpliga fall). Se avsnitt 
16 för den fullständiga texten av de R-fraserna ovan.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Hudkontakt: Kan orsaka hudirritation. Avlägsna förorenade kläder och fortsätt att skölja med vatten.Få läkarhjälp om 

ögonirritation utvecklar eller kvarstår.
Ögonkontakt: Snabbt och försiktigt blot eller pensel kemikalie från ansiktet. Skölj ögonen omedelbart med stora mängder vatten 

i minst 15 minuter och lyft emellanåt ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.
Inandning: Om symptom på irritation i luftvägarna är erfarna, avlägsna föroreningskällan eller flytta personen till frisk luft och få 

medicinsk rådgivning. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa din egen säkerhet innan du försöker 
räddning (t.ex. bära lämplig skyddsutrustning, använda buddy system. Vid andningssvårigheter Kan syrgas Vara till 
Nytta OM DEN administreras AV utbildad personlig, Helst in inrådan AV Läkare. Omedelbart transportera offer för en 
nödsituation vårdinrättning
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Förtäring: Har offret Skölj munnen grundligt med vatten om alert och kan. Framkalla ej kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akut: Direktkontakt orsakar ögonirritation. Direkt kontakt orsakar hudirritation. Vapor kan irritera ögon, näsa 

och andningsorgan. Kan orsaka irritation i gastrointestinalkanalen med illamående och kräkningar. Kan 
ge allergi vid hudkontakt.

Fördröjda effekter: Ingen känd

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Anmärkning till läkare: Inga särskilda tecken. Behandling bör grundas på domen av läkaren som svar på patientens 

reaktioner.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: Koldioxid, Alcohol foam, Vattenspray, Skum

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga produkter av 
förbränning:

Koldioxid, kolmonoxid Irriterande och / eller giftiga ångor kan frigöras om detta material bränns.

Potential för dammexplosion: Ej tillämplig.

Särskilda brännbarhet risker: Kan brinna i brand avge giftiga ångor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Grundläggande vägledning för 
att släcka bränder

Som i varje brand, bära fristående andning apparater tryck-efterfrågan, MSHA/NIOSH (godkända 
eller motsvarande) och full skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Evakuering: Isolera området fara och neka inträde till onödiga och oskyddad personal.  

Särskilda anvisningar: Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning rekommendationer. Ta bort alla förorenade kläder för att 
förhindra ytterligare absorption. Sanera berörda personal med första hjälpen förfarandena i avsnitt 
4. Läderskor som har mättats kasseras.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Förhindra utsläpp till jord, avlopp, avlopp och vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Stora spill: Stäng av läckan om ett säkert sätt. Städa upp spill omedelbart. Bära skyddsutrustning under sanering. Undvik hud / 
ögonkontakt. Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. För små spill, Använd lämpligt absorberande material och samla in för 
senare bortskaffande. För stora spill, kräva området diking för att innehålla spill. Ös upp och placera i lämplig avfallsbehållare. Skrubba 
området med tvål och vatten. Förhindra avrinning från att komma in avlopp, kloaker och vattendrag
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6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 för information om val av personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 information om spilld produkt, absorberande och rena upp 
materiellt omhändertagande instruktioner.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Försiktighetsåtgärder för unika 
faror:

Ej tillämpligt.

Praxis för att minimera risker: Använd lämplig skyddsutrustning när utför underhåll på kontaminerad utrustning. Tvätta händerna 
noga innan du äter eller röker efter hantering av detta material. Inte äta, dricka eller röka i 
arbetsområden. Förhindra kontakt med oförenliga material. Undvik spill och hålla sig borta från 
avlopp. Hantera på ett sätt att förhindra generation av aerosoler, ångor eller damm moln.  

Särskild hanteringsutrustning: Använd med tillräcklig ventilation. Tvätta noggrant efter hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaringsföreskrifter & 
rekommendationer:

Förvaras svalt och torrt. Håll behållaren stängd när den inte används.  

Farliga oförenlighet reaktioner: Starkt oxiderande ämnen

Intressekonflikter med material 
av konstruktion:

Ingen känd

7.3 Specifik slutanvändning
Om en kemikaliesäkerhetsbedömning har avslutats ett exponeringsscenario bifogas som en bilaga till detta säkerhetsdatablad. 
Hänvisa till denna bilaga för de specifika exponering scenario kontrollparametrarna för användningar som anges i punkt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Land Yrkeshygieniskt gränsvärde

Luft övervakningsmetod: Ej tillämpligt

Derived No Effect Levels (DNELs) – arbetstagare:

Rutten DNEL
Akut - systemiska effekter (dermal) 1.0 mg/kg bw/d

Långsiktig - systemiska effekter (dermal) 0.33 mg/kg bw/day
Långsiktig - systemiska effekter (inandning) Ej fastställt. exponering osannolikt

Långtids - lokala effekter (dermal) 10 mg/kg bw/day
Långtids - system (oral) odlings 0.5 mg/kg bw/day

Långtids - system (oral) utvecklings 5 mg/kg bw/day
Akut - systemiska effekter (dermal) 1.0 mg/kg bw/d
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Derived No Effect Levels (DNELs) – allmänna befolkningen:

Rutten DNEL
Akut - systemiska effekter (dermal)

Akut - systemiska effekter (inandning)
Långsiktig - systemiska effekter (dermal)

Långsiktig - systemiska effekter (inandning)
Långsiktig - systemiska effekter (oral)

Akut och långsiktig - lokala effekter (huden eller inandning)

Kvalitativ bedömning - hud / ögon / andnings irriterande. Inga 
ansökningar som rör allmänna befolkningen

Uppskattade koncentrationer utan effekt (PNEC):

Rutten PNEC
PNEC aqua (sötvatten) 0.02 mg/L

PNEC aqua (havsvatten) 0.002 mg/L
PNEC aqua (intermittenta utsläpp) 0.2 mg/L

PNEC aqua (STP) 10 mg/L
PNEC sediment (sötvatten) 1.7 mg/kg sediment dw

PNEC sediment (havsvatten) 0.17 mg/kg sediment dw
PNEC jord 0.2 mg/kg jord dw

PNEC oral (djurliv exponeringar) härledning avstått - (log Kow >3)

8.2 Begränsning av exponeringen
Se bilagan till denna SDS (om tillämpligt) för specifika exponeringen scenario.

Andra tekniska kontroller: Alla operationer bör utföras i väl ventilerade förhållanden. Punktutsug bör tillhandahållas.  Använd 
slutna processer för att kontrollera nivån av damm i luften.

Personlig skyddsutrustning: Neopren, nitril eller polyvinylklorid handskar som överensstämmer med åtminstone EN374. Använd 
skyddsglasögon med sidoskydd under normala exponeringsförhållanden; använder kemiska 
skyddsglasögon där det finns potential för stänk, besprutning eller dimmor eller ångor. Andningsskydd 
krävs normalt inte, men där överexponering är ett problem, använd NIOSH-godkänd kemisk patron 
andningsskydd med organiska ångor.

Respirator varning: Observera OSHA föreskrifter för respirator (29 CFR 1910.134). Rening av luft andningsskydd får inte 
användas i syre-deficient atmosfärer.

Termiska risker: Ej tillämpligt.

Åtgärder mot miljöexponering: Skyddets omfattning och de åtgärder som krävs varierar beroende på förhållandena på exponerings. 
Välj åtgärder baserat på riskutvärdering av lokala förhållanden. Om det vid hanteringen bildas damm, 
gas, ånga eller dimma, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla 
arbetstagarnas exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda 
gränsvärden.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende, staten & lukt 
(rumstemperatur):

Klar, blekgul till rosa vätska med en svag doft.

Molekylformel: C12H18O3 Molekylvikt: 210.2695

Ångtryck: 43,5 Pa Avdunstningshastighet: Inga data som är tillgängliga. 

Densitet eller täthet: 0.9633 @ 20C Vapor densitet (luft = 1): 7.3

Kokpunkt: 235 °C Frysning / smältning pekar: 11 - 14 °C

Löslighet i vatten: 20 mg/L @ 20C Oktanol / vatten koefficient: Log Kow 4.68 @ 22C

pH: Inga data som är tillgängliga. Tröskelvärde för lukt: Ej tillämpligt

Viskositet: 44 cps @ 20°C (68°F) Självantändningstemperatur: Inga data som är tillgängliga. 

Flampunkt och metod: 146-206C @ 101.3 kPa;
Closed Cup

Brandfarliga gränser: Inga data som är tillgängliga.  

Brännbarhet (fast, gas): Ej tillämpligt Sönderdelningstemperatur: 235 °C

Explosiva egenskaper: ej explosiv Oxiderande egenskaper: Inte oxiderande

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Inte klassificerad som farligt reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner Inte förväntas inträffa.

10.4 Förhållanden som ska 
undvikas

Inga Data.

10.5 Oförenliga material Starkt oxiderande ämnen

10.6 Farliga 
sönderdelningsprodukter

Produkter från förbränning kan innefatta tät rök, irriterande och giftiga ångor och ångor .; Koldioxid; 
kolmonoxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut Oral LD50: 1098 mg/kg (rat) Lowe, C (2012)

Akut Dermal LD50: > 1000 mg/ kg (rat) Lowe, C (2012)

Akut Inandning LC50: > 5,3 MG/L (DUST OR MIST) (rat) Welch, J. (1982)]
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Hudirritation: Irriterar huden.

Ögonirritation: Måttligt irriterande för ögon.

Hudsensibilisering: En liknande substans orsakar hudsensibilisering i djurförsök.

Mutagenicitet: Denna produkt har visat sig inte vara mutagen baseras på ett batteri av analyser.

Reproduktiv / utvecklande toxicitet: Inga bevis på reproduktiva effekter

Carcinogenitet: Det finns inga tillgängliga uppgifter.

Målorgan: Ej tillämpligt

Primära administreringsvägarna av 
exponering:

Inandning.   Förtäring.   Ögonkontakt. Hudkontakt

De viktigaste symptomen och 
effekterna, både akuta och fördröjda

Direktkontakt orsakar ögonirritation. Direkt kontakt orsakar hudirritation. Vapor kan irritera ögon, näsa 
och andningsorgan. Kan orsaka irritation i gastrointestinalkanalen med illamående och kräkningar. Kan 
ge allergi vid hudkontakt. Fördröjda effekter: Ingen känd

Tillsatsen eller Synergistic effekter: Ingen känd  

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet LC50(96h) ONCORHYNCHUS MYKISS > 100 mg/L
24-hrLC50 Daphnia magna > 100 mg/L
Aquatic EC50 (96h) Selenastrum capricornutum (algae) =  110 mg/L

Dinehart, Simon (2014)
Novak (2013)
Ward (1997)

12.2 Persistens och 
nedbrytbarhet

Ämnet visade sig vara lättnedbrytbart i en sluten provflaska utförts i enlighet med OECD: s riktlinje 301D. 
Bionedbrytning av 71,66% rapporterades på dag 19 av 28 dagars studie.

12.3 Bioackumuleringsförmåga Förväntas inte biokoncentreras i vattenlevande arter.

12.4 Rörligheten i jord Detta material förväntas ha i huvudsak ingen rörlighet i jord. Det absorberar starkt till de flesta 
marktyper.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen

Detta ämne är inte ett PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter inga kända

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
US EPA avfall nummer: Icke-farligt
Sophantering: Obs: Generator är ansvarig för korrekt avfall karakterisering. Statliga farligt avfall förordningar kan skiljer 

sig avsevärt från federala bestämmelser.  Avyttra detta material ansvarsfullt, och i enlighet med praxis 
för bortskaffande av potentiellt farliga material som krävs enligt gällande internationella, nationella, 
regionala, statliga eller lokala lagar, och miljöskydd skyldighet vård principer. Dumpa inte till någon 
avlopp, på marken eller i någon kropp av vatten. Omhändertas inom EG, bör lämplig 
klassificeringskoden enligt den Europeiska gemenskapen lista av avfall användas. Observera att 
bortskaffande föreskrifter kan även gälla tomma behållare och utrustning för rinsates.
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AVSNITT 14: Transportinformation

Följande information gäller alla fraktsätt (DOT / IATA / ICAO / IMDG / ADR / RID / ADN), om inte annat anges:
14.1 UN-nummer Ej tillämpligt 14.2 Officiell 

transportbenämning
Chemicals, n.o.s. (N-
Octenylsuccinic Anhydride)

14.3 Faroklass för transport Ej tillämpligt 14.4 
Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt 
14.6 Särskilda 
försiktighetsåtgärder

Inga data som är tillgängliga. 

Nordamerika akut guidebok 
nummer:

Ej tillämpligt IMDG EMS: Ej tillämpligt;  

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Kemiska lager listor: Status:

USA TSCA: Listed EINECS: 247-899-8
Canada(DSL/NDSL): DSL (for CAS No. 26680-54-6) Japan: (2)-852X (Listed as CAS No. 

26680-54-6)
Korea: KE-10725 (Listed as CAS No. 

26680-54-6)
Australien: Listed as CAS No. 26680-54-6

Kina: Listed as CAS No. 26680-54-6 Filippinerna: Listed as CAS No. 26680-54-6
Taiwan: Listed Nya Zeeland: Listed as CAS No. 26680-54-6

WHMIS klassificering: Klass D, division 2, Subdivision B: Irriterande.
Tyska vatten Hazard 
Classification:

Ej börsnoterat

SARA 313: Inte anges. 
Andra Reglerande Listor: Material är också listade som CAS # 26680-54-6 (dihydro-3- (oktenyl) furan-2,5-dion).
HMIS: NFPA:

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ej tillämpligt

AVSNITT 16: Annan information

R-fraser i avsnitt 3 i
fulltext:

R36/38 Irriterar ögon och hud.
R43 Kan vslla sensibilitet vid hudkontakt.

0

1

2

0
1

2
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R21/22 Skadligt vid hudkontakt och nedsvSljning
Viktiga datakällor: Literature Reference:  

Water Soluble Fraction (WSF) to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, Determined Under Static-
Renewal Conditions. Testing laboratory: ABC Laboratories, Inc., Study No. 80483.
Hersham (1983) Summary of results of primary eye irritation study, The Lubrizol Corp
Lowe (2012) Acute Oral toxicity up and down in rats, DDSA-OSA Consortium
Lowe (2012) Primary Skin irritation Study in Rabbits, DDSA-OSA Consortium
Nakamura (1999) A quantitative comparison of induction challenge concentrations inducing a 50% positive 
response in three skin sensitization tests, published J Toxicological Sciences
Novak (2013) Triponenyl succinic acid Acute immobilization Test to Daphnia magna, static 48 hour limit test, 
Clariant Produckt
Dinehart, Simon, (2014) Tetrapropenyl Succinic Anhydride: Acute Toxicity of the Water Soluble Fraction (WSF)
to the Rainbow Trout, Onchorhyncus mykiss, ABC Study No. 80483.
Schreib (2012) Reverse Mutation Assay Using Bacteria with n-Dodecenyl succinic anhydride, DDSA-OSA 
Consortium
Takawale, Pradeep (2013) Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test including Sperm Analysis in 
Wistar Rats with Novoperm, Clariant Produckt 
Ward, Magazu, Boeri (1997) Acute Toxicity of the Water Accommodated Fraction of OS# 1823OU to the 
Freshwater Algae, The Lubrizol Corporation
Welch (1982) Inhalation  Toxicity Study in Rats with EPA Response, Buffalo Color Corp

Utbildning rådgivning: Ej tillämpligt
Förklaring av förkortningar:

ACGIH = amerikansk konferens på statliga industriella tandhygienister.
CAS = Chemical Abstracts Service.
CFR = Code of Federal Regulations.
DSL/NDSL = inhemska ämnen lista/icke-inhemska ämnen lista.
EG = Europeiska gemenskapen.
EINECS = europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen.
ELINCS = europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen.
EU = Europeiska unionen.
GHS = globalt harmoniserat System.
LC = dödlig koncentration.

LD = dödlig dos.
NFPA = National Fire Protection Association.
NIOSH = nationella institutet för arbetarskydd och hälsa.
NTP = nationella Toxicology Program.
OSHA = Occupational Safety and Health Administration
PEL = tillåten exponeringsgräns.
RQ = Rapporterbara kvantitet.
SARA = Superfund ändringsförslag och Reauthorization Act från 
1986.
TLV = tröskelvärdet gräns.
WHMIS = arbetsplatsen farliga material informationssystem.

Viktigt: Observera att informationen häri är möblerat utan garanti av något slag. Användare bör dessa uppgifter endast som ett
komplement till annan information samlats in av dem och måste göra oberoende bestämningar av lämplighet och fullständig 
information från alla källor för att försäkra korrekt användning och bortskaffande av dessa material och säkerhet och hälsa för 
anställda och kunder. Mottagare rekommenderas att bekräfta innan behovet att informationen är aktuell, tillämplig och lämplig till 
deras förhållanden. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. DETTA SÄKERHETSDATABLAD ERSÄTTER ALLA 
TIDIGARE UTGÅVOR.

Upprättad: Ursprungligt datum för utgåva: 08 May 2015
Utfärdas av:

07 Apr 2015

Regulatory Management Department Email: SDS@bercen.com
Revidering Detaljer: Revised formatet.



N-Octenyl Succinic Anhydride (J-8)
Upprättad: 07 Apr 2015

RUH027 (SWE)
page 10 of 13

SAMMANSTÄLLER ETT SÄKERHETSDATABLAD

*Varumärke som ägs av eller licensieras till gruppen Vertellus av företag, registrerade i USA eller någon annanstans.

Bilaga 
n-oktenylbärnstenssyraanhydrid  - Sammanfattning av användningsområden

ES Nummer Namn SU ERC PROC PC
2 Användning som intermediär 3/8 6a 3,4,8a,8b,15

n-oktenylbärnstenssyraanhydrid exponeringsscenarier
Anmärkning: riktlinjer nedan tillkommer utöver det som angivits i avsnitt 1-16 av SDB

ES 2
Titel: Användning som intermediär
Exponeringsscenario omfattar följande
Huvudsektor av användningsgrupp

SU3:  Industriell användning: Användning av ämnen som sådana eller i preparat- på industriella områden
o SU8:  Tillverkning av bulk, storskaliga kemikalier

Processkategorier
PROC 3: Användning i sluten satsprocess (syntes eller samansättning) 
PROC 4: Användning i satsprocess-där möjlighet för exponering uppstår
PROC 8a: Överföring av ämne eller preparat-icke specialiserade anläggningar
PROC 8b: Överföring av ämne eller preparat (fyllning/avtappning) från/till kärl/stora behållare vid specialiserade 

anläggningar
PROC 15: Laboratoriebruk -provtagning

Kategorier för miljöexponering
ERC 6a: Användning som intermediär

Kontroll av exponering av arbetare
Produktegenskaper

i. Ämnet förekommer endast i flytande form
Mängder som används

ii. Ej relevant för mänsklig riskbedömning
Användningsfrekvens och varaktighet av användning/exponering

Arbetares exponering per skift

PROC Timmar / skift
3 < 8 timmar
4 < 8 timmar

8a < 4 timmar
8b < 4 timmar
15 < 1 timme

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetarens exponering
Arbete görs inomhus 

Tekniska förhållanden och åtgärder vid processnivå (källa) för att förhindra utsläpp: 
Hänvisning till avsnitt 7 av SDB

Tekniska förhållanden och åtgärder för att förebygga spridning från källa till arbetare: 
Hänvisning till avsnitt 7 och 8 av SDB
Ventilation



N-Octenyl Succinic Anhydride (J-8)
Upprättad: 07 Apr 2015

RUH027 (SWE)
page 11 of 13

SAMMANSTÄLLER ETT SÄKERHETSDATABLAD

*Varumärke som ägs av eller licensieras till gruppen Vertellus av företag, registrerade i USA eller någon annanstans.

PROC Allmän ventilation Lokal ventilation
3 Allmän (1-3 luftombyten per timme) Ja 90% effektivitet
4 Allmän (1-3 luftombyten per timme) Ja 90% effektivitet
8a Allmän (1-3 luftombyten per timme) Ja 90% effektivitet
8b Allmän (1-3 luftombyten per timme) Ja 90% effektivitet
15 Allmän (1-3 luftombyten per timme)

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering: hänvisning till SDB 

Förhållanded och åtgärder relaterade till personskydd, hygien, och hälsobedömning: 
Hänvisning till avsnitt 7, 8 och 10 av SDB
Andningsskydd: ej definierat
Handskar med specifik aktivitetsträning, 95% effektivitet antas för alla

2. Kontroll av miljöexponering
Produktegenskper 

Ämnet är i flytande form

Användningsfrekvens och varaktighet 
Kontinuerligt och intermittent utsläpp möjligt 

Miljöfaktorer ej påverkade av riskhanteringsåtgärder
Standardvärden på 18,000 m3/d för mottagande vattendrag antas

Andra nämnda organisatoriska åtgärder som påverkar miljöexponering
Driftsförhållanden antas vara inomhus
Produktion är i slutna system

Tekniska förhållanden och åtgärder vid processnivå (källa) för att förhindra utsläpp 
Hänvisning till avsnitt 7 och 8 i SDB

Tekniska förhållanden och åtgärder på plats för att reducera eller begränsa avsöndring, luftutsläpp och utsläpp i mark
Vatten

Utsläpp till kommunalt avloppsvattenreningsverk: Behandlingseffektivitet antas vara 90.19%
Avloppsvattenreningsverkets tömningshastighet:2000 m3 / dag
I enlighet med lokala vattenutloppsföreskrifter

Användning Utsläppningshastighet % Basis
2:Användning som intermediär 0.01 Slutet system; övre värsta tänkbara 

utsläppningsgräns

Luft
Användning Utsläppningshastighet % Basis
2: Användning som intermediär 0 Använt i slutna sytem

Mark
Användning Utsläppningshastighet % Basis
2: Användning som intermediär 0 Använt i slutna system
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Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp från platsen
Hänvisning till avsnitt 6 och 7 i SDB

Förhållanded och åtgärder relaterade till bortskaffning vid kommunala avloppsreningsverk
Standardvärdet för avloppsvattenreningsverket på 2000 m3/d användes.

Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas
Hänvisning till avsnitt 13 i SDB
Tomma råvaruförpackningsbehållare (EU avfallskod: 15 01 10)
Rester i förpackningsbehållare antas vara <0.1%
Iaktta alla regionala, statliga och lokala miljöskyddsbestämmelser

Förhållanden och åtgärder relaterade till extern återvinning av avfall 

Det finns ingen återvinning vid ett externt avloppsreningsverk

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
Den mänskliga hälsoriskbedömningen och miljöriskbedömningen utfördes av Chesar med ECETOC TRA 3.0.. Tabellerna nedan 
sammanfattade beräknade exponeringar och resulterande riskkarakteriseringsförhållanden (RCR) på < 1.0. Notera att 
arbetstagarexponering i ECETOC TRA är beräknade genom att multiplicera fullständiga omställningsberäkningar med följande faktorer:

>4 timmar: 1
1-4 timmar: 0,6
15minuter till 1 timme: 0,2

< 15minuter: 0,1

4. Vägledning till DU – driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder

Ovan diskuterade aktiviteter resulterar i acceptabel exponering om individuellt genomförda av en industriell/professionell arbetare, och 
hänsyn tas till driftförhållanden och riskhanteringsåtgärder såsom definierade. 
Nedströmsanvändare kan omberäkna riskkarakteriseringsförhållanden (RCR) baserat på variationer i lokala driftförhållanden och
tillämpning av riskhanteringsåtgärder för att bekräfta att verksamheten ligger inom kontrollgränserna. 

Förutsagda exponeringskoncentrationer/riskkarakterisering – miljö

Avdelning - RCR* Lokal 
PEC; 
Anv. 2

RCR* -

Sötvatten; mg/L - - 6,576E-4 0,033
Sötvatten: sediment; mg/kg - - 0,057 0,033
Marinvatten: mg/L - - 6,576E-5 0,033
Marinvatten; sediment; mg/kg - - 0,006 0,033
Vatten: STP mg/L - - 0,007 <0,01
Land: mg/kg - - 8,542E-7 <0,01 3,598E-4 <0,01 1,799E-4 <0,01
*Riskkarakteriseringsförhållande
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Förutsagda exponeringskoncentrationer – arbetare

Exponeringsrutt: ES 1 PROC 3 PROC 4 PROC 8a PROC 8b PROC 
15

Inandning: akut systemiskt: 
mg/m3

Kval Kval Kval Kval Kval

Inandning: longtids lokalt; 
mg/m3

Kval Kval Kval Kval Kval

Inandning: longtids systemiskt: 
mg/m3

Kval Kval Kval Kval Kval

Dermalt: akut systemiskt: mg/kg 
bw/dag

Kval Kval Kval Kval Kval

Dermalt: longtids lokalt: mg/cm2 Kval Kval Kval Kval Kval
Dermalt: longtids systemiskt: 
mg/kg/bw/dag

0,034 0,034 0,069 0,034 0,034

Kval: Kvalitativ bedömning gjord för att demonstrera kontroll vid alternative sätt och användning av definierade driftförhållanden och 
riskhanteringsåtgärder 

Riskkarakteriseringsförhållande – Arbetare

Exponeringsrutt: ES 1 PROC 3 PROC 
4

PROC 8a PROC 8b PROC 
15

Inandning: akut systemiskt: Kval Kval Kval Kval Kval
Inandning: longtids lokal Kval Kval Kval Kval Kval
Inandning: longtids systemiskt: Kval Kval Kval Kval Kval
Dermalt: akut systemiskt: Kval Kval Kval Kval Kval
Dermalt: longtids localt: Kval Kval Kval Kval Kval
Dermalt: longtids systemiskt: 0,105 0,105 0,208 0,105 0,105
Combinerad: longtids 
systemiskt

0,105 0,105 0,208 0,105 0,105

Combinerad: akut systemiskt Kval Kval Kval Kval Kval
Kval: Kvalitativ bedömning gjord för att demonstrera kontroll vid alternative sätt och användning av definierade driftförhållanden och 
riskhanterings 

Den primära faran är sensibilisering genom hudkontakt.
Ämnet är klassificerat som ögonirriterande. Hudirriterande.

Undvik kontakt med hud. Använd skyddshandskar överensstämmande med minst EN374.
Använd passande arbetskläder, vidta alla försiktighetsåtgärder mot exponering. Kontaminerade kläder ska tvättas innan återanvändning.

Kontakt med aerosoler eller ångor orsakar allvarlig ögonirritation. Använd lämpliga ögonskydd: skyddsglasögon vid normala 
driftförhållanden, med ansiktsskärm vid risk för stänk.

Undvik direkt ögonkontakt med produkten, även genom kontaminerade händer.

Ämnets ångtryck är relativt lågt och ämnet förväntas inte lätt förångas. Om använt vid högre temperaturer kan ångor orsaka 
luftvägsirritation. Vid risk för ångbildning krävs andningsskydd (APF10 eller högre).




