
 SÄKERHETSDATABLAD  KEMIKALIEANMÄLAN 

 Datum: 1.2.2013/JL  Tidigare utgåva: 18.06.2012 

 (*) gäller endast kemikalieanmälan   

 (**) fyll i antingen 3.1 eller 3.2   

 

 

PUNKT 1: ÄMNETS ELLER BLANDNINGENS OCH BOLAGETS ELLER 

FÖRETAGETS IDENTIFIERING 

 

1.1 Produktidentifiering 

 Handelsnamn/ämnets namn Vapos träpellets 

 Identifikationsnummer - 

 REACH-registreringsnummer - 

 

1.2 Ämnets eller blandningens relevanta identifierade användning och användning som 

inte rekommenderas 

 Användningsändamål i ord bränsle 

 Branschkod (TOL) (*) 16 

 Användningsändamålskod 

(KT) (*) 

27 

 Kemikalien kan användas för 

allmän förbrukning (*) 
 

 Kemikalien används endast 

för allmän förbrukning (*) 
 

 

1.3 Information om säkerhetsdatabladets leverantör 

 Leverantör (tillverkare, importör, enda företrädare, nedströmsanvändare, 

distributör)  

Överlåtare för den finländska marknaden (*) 

  Vapo Oy 

 Adress Yrjönkatu 42 

 Postnummer och ort 40100 Jyväskylä 



 Postlåda PL 22 

 Postnummer och ort 40101 Jyväskylä 

 Telefon +358 20 790 4000 

 E-postadress tom.ruohomaki@vapo.fi 

 FO-nummer(*) 0174817-6 

 

1.4 Nödtelefonnummer 

 +358 9 471 977 (direkt), + 358 9 4711 (växel), Giftinformationscentral (24 h/dygn); 112, 

Nödcentral 

  

 

PUNKT 2: FARLIGA EGENSKAPER 

 

2.1 Ämnets eller blandningens klassificering 

 Träpellets tillverkas av sågspån och kutterspån och innehåller högst 2 p-% bindemedel 

(stärkelse). 

 

2.2 Uppgifter 

 - 

 

2.3 Andra faror 

 Kolmonoxid kan bildas om man lagrar träpellets i stängda utrymmen. Kraftig hantering 

(lastning och lossning) kan leda till risk för dammexplosion. 

 



 

PUNKT 3: SAMMANSÄTTNING OCH INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR  

 

3.1  

 

Ämnen (**)  

Huvudbeståndsdelens 

namn  

trä (sågspån, kutterspån)   CAS-, EY-  eller 

indexnr  

finns inte   

Beståndsdelens  

namn  

bindemedel, stärkelse (högst 

2 p-%)   

CAS-, EY-  eller 

indexnr  

finns inte   

 

3.2   Blandningar (**)   

Ämnets namn   CAS-, EY- 

eller  indexnr 

REACH-

registreringsnr   

Halt   Klassificering  

     

   

 

PUNKT 4: FÖRSTA HJÄLPEN 

 

4.1   Beskrivning av första hjälpen  

 Andning: Person som visar symptom på kolmonoxidförgiftning måste omedelbart tas ut i 

friska luften. Andnings- och hjärtfunktion måste omedelbart säkerställas. 

 

4.2   De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

 En person som utsatts för kolmonoxidgas kan uppleva huvudvärk, illamående, 

synrubbningar eller yrsel. Om förgiftning förvärras minskar medvetandenivån och puls 

och andning blir tyngre. 

 

4.3   Instruktioner vid behov av omedelbar medicinsk hjälp och särskild behandling 

 Hjälppersonen måste alltid ringa räddningstjänsten omedelbart och be om ytterligare 

instruktioner. Vid behov påbörja upplivning av offret. 

  



 

PUNKT 5: BRANDBEKÄMPNING 

 

5.1   Släckningsmedel   

 Vatten- och tallsåpblandning (även andra mjukningsmedel med vatten är lämpliga) 

 

5.2   Särskilda risker som beror på ämnet eller blandningen 

 - 

 

5.3   Instruktioner för brandbekämpning   

 En kraftig vattenstråle eller trycksatt släckningspulver kan orsaka att branden sprids 

  

 

PUNKT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP   

 

6.1   Försiktighetsåtgärder, personlig skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

 - 

 

6.2   Miljöskyddsåtgärder 

 Inga särskilda försiktighetsåtgärder. 

 

6.3   Tekniker och verktyg för inneslutning och rengöring 

 Inga speciella tekniker eller verktyg. 

 

6.4   Hänvisning till andra avsnitt 

 - 

  



 

PUNKT 7: HANTERING OCH LAGRING   

 

7.1   Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

 Undvik kraftig hantering (lastning/lossning) för att förhindra att damm formas. Se till att 

utrymmena är rena (avlägsnande av damm). 

 

7.2   Förhållanden som krävs för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

 Produktlagren måste vara välventilerade. I synnerhet vid underhåll och rengöring måste 

man se till att det finns tillräcklig ventilation. Det är förbjudet att arbeta i ett slutet 

pelletsförråd. Man måste alltid ha tillstånd för att gå in i tankarna och kräver närvaro av en 

annan person. Kolmonoxidhalten säkerställs med en alarmerande kolmonoxidmätare. 

Undvik lagring i närheten av antändningskällor. 

Tilläggsinformation: Vapo Oy: Pelletslagrens hälsorisker och deras förebyggande 

 

7.3   Specifik slutanvändning 

 finns inte 

  



 

PUNKT 8: FÖRHINDRANDE AV EXPONERING OCH PERSONLIGA SKYDD 

 

 8.1   Kontrollvariabler 

 HTP-värden  

För trädamm har givits HTP-värdet 8 h 2 mg/m
3
. För nya och förnyade 

produktionsanläggningar tillämpas 1 mg/m
3
.  

Andra gränsvärden  

har inte angivits 

DNEL-värden  

har inte definierats 

PNEC-värden  

har inte definierats 

 

8.2 Förhindrande av exponering 

 Tekniska skyddsåtgärder 

 

Det rekommenderas att det finns en kontinuerlig mekanisk ventilation i förvaringstankar 

och silor som är konstruerad så att luften byts på ytan av pelletshögen. Man får inte gå in i 

lagret förutom under mycket exceptionella omständigheter, och då måste man garantera 

säkerheten genom att till exempel blåsa in ersättningsluft och säkra förhållandet genom 

till exempel mätningar (ett alarmerande kolmonoxidmätare). 

 

När man går in i lagret måste det alltid finnas en annan person utanför och man måste 

säkerställa att man kan ta sig ut. 

 

Skydd av ögon och ansikte   

-   

Hudskydd  

-   

Handskydd 

-   

Andningsskydd 

Vid kraftig hantering (lastning/lossning) måste man vid behov skydda sig från damm med 

andningsskydd av P2-klass. 

Termiska risker   

inga   

Miljöexponeringskontroll 

inga specialåtgärder 

 



 

PUNKT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

 

 9.1   Information som gäller fysikaliska och kemiska grundegenskaper 

 Tillstånd fast, cylindrisk   

 Lukt naturlig trälukt   

 Luktgräns ingen rapporterad 

 pH   5-6   

 Smält- eller fryspunkt kan inte mätas 

 Kokpunkt och kokpunktsområde kan inte mätas   

 Flampunkt kan inte mätas   

 Avdunstningshastighet kan inte mätas   

 Brandfarlighet (fast ämnen, gas) har inte fastställts för träpellets 1)   

 Övre och undre antändnings- eller 

explosionsgräns 

har inte fastställts för träpellets 2)  

 Ångtryck kan inte mätas   

 Ångdensitet kan inte mätas   

 Relativ densitet kan inte mätas   

 Löslighet (lösligheter) kan inte mätas 3)   

 Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten 

kan inte mätas   

 Självantändningstemperatur se Övriga uppgifter   

 Sönderdelningstemperatur kan inte mätas   

 Viskositet kan inte mätas   

 Explosivitet se Övriga uppgifter   

 Oxidation har inte fastställts 

 

9.2 Övriga uppgifter 

 1) Antändningskänsligheten för grovt trädamm (ignition sensitivity, IS) är 0,16 (låg) och 

för fint trädamm 2,42 (stor). Trädammets minimiantändningsenergi Emin är 20 mJ 



trädammolnets antändningstemperatur är 400 °C och trädammskiktets (5 mm) 300 °C.   

2) Den övre explosionsstyrkegränsen för grovt trädamm (strengt of explosion) är ES 0,68 

(måttlig) och den nedre gränsen är ES 0,11 (låg). 

Den övre explosionsstyrkegränsen för fint trädamm (strengt of explosion) är ES 1,49 

(stor) och den nedre gränsen är ES 3,61 (stor).   

Trädammets minsta dammhalt med explosionsförmåga är 30 g/m
3
 (högsta värde för 

dammhalt har inte angetts). Trädammets maximala explosionstryck är 10,5 bar, Kst-värde 

233 bar* m/s. 

  

 

 



 

PUNKT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET   

 

10.1   Reaktivitet 

 Har inte fastställts 

 

10.2 Kemisk stabilitet   

 Stabil 

 

10.3   Risk för farliga reaktioner 

 Se punkt 10.6. 

 

10.4   Förhållanden som skall undvikas 

 Lagra inte i omedelbar närhet av antändningskällor. 

 

10.5   Oförenliga material 

 Ingen information 

 

10.6   Farliga sönderdelningsprodukter 

 Kolmonoxidgas, koldioxid, hexanal och andra flyktiga organiska föreningar (aldehyder, 

syror). 

 



 

PUNKT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

11.1   Information om toxikologiska effekter 

 Akut toxicitet 

Giftfri   

Frätande/irriterande på huden 

Inte frätande eller irriterande 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation 

Inget har rapporterats. Damm som lossnar kan orsaka ögonirritation 

Luftvägs- eller hudsensibilisering 

Damm som lossnar kan orsaka irritation i luftvägarna 

Mutagenitet i könsceller 

Inga rapporterade 

Cancerframkallande effekter 

Inga rapporterade 

Reproduktionstoxicitet 

Inga rapporterade 

Organtoxicitet - enstaka exponering 

Inga rapporterade 

Organtoxicitet - upprepad exponering 

Inga rapporterade 

Aspiration 

Inga rapporterade 

Övrig information 

 



 

PUNKT 12: EKOLOGISK INFORMATION 

 

12.1   Toxicitet 

 Giftfri 

 

12.2  Persistens och nedbrytbarhet 

 Biologiskt nedbrytbar 

 

12.3   Bioackumulerbarhet 

 ackumuleras inte 

 

12.4   Rörlighet i mark 

 ej relevant 

 

12.5   Resultat från PBT- och vPvB-värdering   

 inga rapporterade 

 

12.6   Andra skadliga effekter 

 ingen information 

 

PUNKT 13: AVFALLSHANTERING 

 

13.1   Avfallshanteringsmetoder 

 ej relevant 

 



 

PUNKT 14: TRANSPORTINFORMATION 

 

14.1   UN-nummer 

 - 

 

14.2  Officiellt namn som används vid transport   

 - 

 

14.3   Transportens faroklass 

 - 

 

14.4   Förpackningsgrupp 

 - 

 

14.5   Miljörisker 

 - 

 

14.6  Särskilda försiktighetsåtgärder för användare 

 I slutet eller dåligt ventilerat utrymme kan pellets frigöra livsfarliga mängder kolmonoxid, 

koldioxid samt flyktiga organiska föreningar (hexanal, andra aldehyder, syror). 

 

14.7   Transport i bulk enligt MARPOL 73/78-avtalets II bilaga och IBC-kod 

 - 

  

PUNKT 15: FÖRESKRIFTER 

 

15.1   Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter eller lagstiftning om ämnet eller blandningen 

 - 

 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

 - 



  

PUNKT 16: ANNAN INFORMATION   

 

Ändringar från föregående version 

Punkterna 1.2, 2.1, 3.1, 4, 7.2, 8.1, 10.6   

Förklaring av förkortningar 

-   

Informationskällor 

Ilpo Ahonen, Tuula Liukkonen, Pellettivarastojen ilman epäpuhtaudet ja niiden aiheuttamien vaarojen 

ehkäiseminen, TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN RAPORTTISARJA 32, Työterveyslaitos 2008. 

(Ilpo Ahonen, Tuula Liukkonen, Luftföroreningar i pelletslager och förebyggande av deras risker, 

ARBETSMILJÖFORSKNINGENS RAPPORTSERIE 32, Arbetshälsoinstitutet 2008.) 

Suomen Pellettienergiayhdistys ry., Pellettivarastojen turvallisuus, SPE-tietoisku 2/2009.   

(Finska Pelletsenergiföreningen rf, Pellettslagrens säkerhet, SPE-Faktablad 2/2009.) 

Mutanen K. et al., Kotimaisten polttoaineiden turvallinen tuotanto ja käyttö, Loppuraportti,  KTM/E, 

Sarja D: 135, Helsinki 1987   

(Mutanen K. et al., Säker produktion och användning av inhemska bränslen, Slutrapport, KTM/E, 

Seire D: 135, Helsingfors 1987) 

 

Alakangas E. et al., Kotimaisten polttoaineiden ominaisuudet, Käsikirja, VTT Tiedotteita 762, Espoo 

1987  

(Alakangas E. et al., Egenskaper hos inhemska bränslen, Handbok, VTT-meddelanden 762, Esbo 

1987) 

Kierrätyspolttoainelaitoksen ATEX-turvallisuus. Osaraportti 1. Tilaluokitus ja sen mukaiset 

lisämääräykset. VTT prosessit. PRO2/P5067/03. 14.4.2003   

(Återvinningsanläggningens ATEX-säkerhet. Delrapport 1. Områdesklassificering och lämpliga 

tilläggsföreskrifter. VTT-processer. PRO2/P5067/03. 14.4.2003) 

Altisteet työssä, 7. Puupöly, Työterveyslaitos/Työsuojelurahasto, Helsinki 1991.   

(Exponeringar i arbetet, 7. Trädamm, Arbetshälsoinstitutet/Arbetsskyddsfonden, Helsingfors 1991.) 

Suojaa itsesi, Työturvallisuus, Mela 2002.   

(Skydda dig själv, Arbetssäkerhet, Mela 2002.) 

HTP-arvot 2012, Sosiaali- ja terveysministeriö, Julkaisuja 2012:5   

(HTP-värden 2012, Social- och hälsovårdsministeriet, Publikationer 2012:6) 

 

 

 



Metod som använts vid bedömning av klassificering  

- 

Förteckning över R-och S-fraser, och/eller risk- och skyddsangivelser 

- 

Utbildning av anställda 

Personer som ansvarar för lagring och hantering måste ha tillgång till Vapo Oy:s vägledning 

"Pellettivarastojen terveysvaarat ja niiden torjunta" (Pelletslagrens hälsorisker och deras 

förebyggande) samt Finska Pelletsenergiföreningen rf:s, “Pellettivarastojen turvallisuus, SPE-tietoisku 

2/2009“ (Pellettslagrens säkerhet, SPE-Faktablad 2/2009). 

  

 

 

 


