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1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/BLANDING OG FIRMAET/FORETAKET 

1.1. Produktidentifikator 

Handelsnavn 

XPS 2 Stroke Synthetic Oil / XPS 2-takts syntetisk olje 

Selskapets produktkode 
619590106, 619590107, 619590108 

Reach-registreringsnummer 
 

1.2. Relevant og kjent bruk av stoffet eller blandingen og bruk som frarådes 

Bruk av stoffet/blandingen 

2-takts motorolje 

Industrikode 291 

Brukskategorier 35 

Kjemikaliet kan brukes av alle x 

Kjemikaliet brukes kun av allmennheten 

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

Produsent, importør, leverandør 
BRP FINLAND OY 

Gateadresse Isoaavantie 7 

Postnummer og poststed FIN-96100 Rovaniemi, FINLAND 

Postboks Postboks 8040 

Postnummer og poststed FIN-96101 Rovaniemi, FINLAND 

Telefon +358-16-3208 111 

Telefaks +358-16-3208 240 

E-postadresse MSDS.Finland@brp.com 

Organisasjonsnummer 1849149-3 

 
1.4. Nødtelefonnummer 

 
HUCH / Giftinformasjonssenter 
Haartmaninkatu 4, FIN-00029 HYKS, FINLAND 

Telefon: +358-9-471977 

 
*Andre land finner du i vedlegget bakerst i sikkerhetsdatabladet. 

INFORMASJONSSKJEMA FOR KJEMISKE 
DATA 

x SIKKERHETSDATABLAD 

mailto:MSDS.Finland@brp.com
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2. IDENTIFIKASJON AV FARER 

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen 

2.1.1 Klassifisering i samsvar med EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP) 

Asp. Tox. 1, H304 

Eye Dam. 2, H319 
Aq. Chronic 3, H412 

 
2.1.2 Klassifisering i samsvar med direktiv 67/548/EØS eller direktiv 1999/45/EU. 

Xn, R65 

Xi, R36 

 
2.2 Merking 

 
2.2.1 Merking i samsvar med EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP) 

 
Signalord: Fare 

Farepiktogrammer: 

  
 

Fare- og sikkerhetssetninger: 

 
H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene. 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P260 Ikke innånd damp. 
P273 Unngå utslipp til miljøet. 

P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. 

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern 
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp/tilsyn. 
P501 Beholder leveres i henhold til gjeldende nasjonale regelverk. 

 
 

2.3 Andre farer 

Ikke kjent. 
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3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM BESTANDDELER 

Farlige komponenter 

CAS-/EU-nummer og 

registernummer 

Navn på bestanddelen Konsentras 

jon 

Klassifisering 

CAS: 68037-01-4 

EU: 500-183-1 

Syntetisk 

hydrogenbehandlet 
basisolje (Dec-1-ene) 

30-40 % EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP) 

Eye Dam. 2, H319; Aq. Chronic 3, H412 

   Forordning 67/548/EØS eller 

Forordning 1999/45/EU 
Xi, R36 
R52 

CAS: 64742-47-8 

EU: 265-149-8 

Destillater (petroleum), 

hydrogenbehandlede 
lette; kerosin - 

uspesifisert 

20–30 % EU-forordning nr. 1272/2008 (CLP) 

Asp. Tox. 1, H304 

 
Forordning 67/548/EØS eller 

Forordning 1999/45/EU 
Xn, R65 

 

Der er ingen bestanddeler som, etter det leverandøren nå kjenner til og i den gjeldende konsentrasjonen, 
er klassifisert som helse- eller miljøskadelig og dermed krever rapportering i dette avsnittet. 

 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Øyekontakt 
Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene umiddelbart med kaldt, rent vann med lavt trykk i minst 15 

minutter. Hold øyelokkene fra hverandre for å sikre skikkelig skylling av hele øyet og vevet i øyelokket. 

Kontakt lege dersom irritasjonen vedvarer. 

 
Hudkontakt 
Fjern tilsølte klær. Vask det tilsølte området grundig med såpe og vann. Dersom man får utslett eller kløe: 

Søk legehjelp. Vask de tilsølte klærne før du bruker dem igjen. 

 
Innånding: 

Dersom noen inhalerer for mye varm damp må personen flyttes ut i frisk luft. Gi oksygen dersom det 
oppstår pusteproblemer. Ved åndedrettsstans må man gi kunstig åndedrett. Ikke la den skadde være uten 

tilsyn. Oppsøk umiddelbart medisinsk hjelp dersom det er nødvendig. Oppsøk medisinsk hjelp dersom 

produktet inhaleres eller dersom symptomer oppstår. 

 
Svelging 

Ikke fremkall brekninger uten at medisinsk personell har anbefalt det. Når man brekker seg er der fare for 

å få væske i lungene, noe som kan føre til alvorlig skade og kjemisk pneumoni. Dersom det oppstår 
spontane brekninger må man lene den skadde framover med hode ned, for å hindre at oppkast trekkes 

inn i lungene. Følg med på om der oppstår pusteproblemer. Mageskylling skal bare utføres av kvalifisert 
medisinsk personell. Hold den berørte personen varm og i ro. Oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. 

 
4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og senvirkninger 
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Innånding: 

Der er minimal fare dersom stoffet ikke er veldig varmt eller aspireres ned i lungene. Aspirasjonsfare til 
lungene. 

 
Hudkontakt 

Unngå langvarig hudkontakt. Dette produktet inneholder stoffer som kan føre til hudirritasjon. Langvarig 

eller gjentatt eksponering kan føre til hudbetennelse (tørrhet, sprukket og rød hud). 

 
Øyekontakt 
Direkte kontakt kan føre til irritasjon, rødhet, rennende øyne og uklart syn. 

 
Svelging 

Må ikke svelges. Aspirasjonsfare til lungene. Det forventes ikke at man kan puste inn stoffet på grunn høy 

viskositet. Dersom man skulle puste inn stoffet kan dette føre til kjemisk pneumoni som karakteriseres av 
lungeødem og blødning. Tilstanden kan være dødelig. Tegn som tyder på at lungene er involvert er bl.a. 

høy pustefrekvens, høy puls og blålig misfarging av huden. Hosting, kvelningsfornemmelser og brekninger 
når man trekker pusten. Dette produktet har laksative egenskaper og kan føre til magekramper og diaré. 

 
4.3. Tegn på at man trenger umiddelbart medisinsk tilsyn og spesialbehandling 

Svelging 

Ved svelging må man umiddelbart søke medisinsk hjelp. Dersom man får produktet i lungene kan det føre 
til kjemisk pneumoni. Dette er en dødelig sykdom. 

 

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 

5.1. Slukkemidler 
Bruk tørre kjemikalier, alkoholskum, AFFF-skum eller karbondioksid for å slukke brann. 

 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Kan utvikle tykk røyk når det brenner. Ved brann kan det utvikles giftig røyk, gasser eller damp. Tung, 
brennbar damp kan legge seg langs gulvet og i lavtliggende områder og utgjøre en usynlig brannfare. 

Disse kan utgjøre en usynlig brannfare. Forbrenningsprodukter kan ved ufullstendig forbrenning utvikle 

røyk, karbonmono- og dioksid og andre aldehyder. Oksider av karbon, nitrogen, svovel, reaktive 
hydrokarboner og irriterende damp. 

 
5.3. Brannslukkingstiltak 

Evakuér området og driv brannslukking fra sikker avstand. Dersom lekkasjer eller utslipp ikke har antent 
bør man lufte ut området og spraye vann for å spre gass og damp for å beskytte personell som prøver å 

stoppe en lekkasje. Spray vann for å kjøle ned omkringliggende strukturer og for å beskytte personell. 

Steng av tilførselen dersom det er mulig (på en sikker måte). Hold avstand til endene på lagertanker. 

Dersom man hører stigende lyd fra sikkerhetsventiler eller misfarging av lagertanker på grunn av brann 

må man trekke seg ut umiddelbart. Brannmannskaper må bruke MSHA/NIOSH-godkjente pusteapparat 
med overtrykk (SCBA) med full ansiktsmaske og heldekkende beskyttende utstyr. Vannspray må ikke 

brukes for å slukke brann i produktet. 
 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

6.1. Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige vernemidler og nødprosedyrer 
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Slå umiddelbart av eller isoler alle tennkilder (pilotflammer, elektrisk utstyr, flammer, ovner, etc.). Evakuér 
området og luft ut. Personell med egnet beskyttelsesutstyr bør sikre utslipp umiddelbart med inerte 

materialer (sand, jord, oppsamlingskluter av bomull for kjemiske stoffer) ved å bygge voller. Diker bør 
lages på en slik måte at de holder på utslipp og hindrer materialet i å komme ut i avløpssystem eller vann. 

Når man har begrenset utslippet kan det samles opp ved hjelp av eksplosjonssikre, gnistsikre 

vakuumpumper, spader eller bøtter, og tømmes i egnede avfallsbeholdere. Dersom det oppstår store 
utslipp må de relevante myndigheter varsles. Dersom det oppstår utslipp på vei, eller en trafikkulykke, må 

man ringe nødnummeret (112). 

 
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 

Prøv å begrense store utslipp med flytelenser for å hindre at utslippet sprer seg. Fjern fra overflaten med 

oppsamler eller med egnede absorberende midler. Dersom det oppstår store utslipp må de relevante 

myndigheter varsles. 

 
6.3. Metoder og materialer for begrensning og opprenskning 

De fleste oljebaserte produkter blir destruert, gravd ned eller gjenvunnet. Avhending skal skje i samsvar 

med nasjonale og lokale regler og forskrifter. Stoff som er sølt eller kassert kan være spesialavfall. Rådfør 
deg med nasjonale og lokale forskrifter. 

 
6.4. Referanser til andre avsnitt 

Instruksjoner under Avhendingsinstrukser, se avsnitt 13. 
 

7. HÅNDTERING OG LAGRING 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Hold beholderne lukket når de ikke er i bruk. Ikke overfør til beholdere uten merking. Ha brannslukkere 

tilgjengelige og klare til bruk. Tomme beholdere inneholder produktrester som kan utgjøre fare. Beholdere 
må ikke settes under trykk, skjæres, poleres, sveises eller brukes til andre formål. Lever beholdere til 

innsamlingssteder for riktig rengjøring og gjenbruk. 

 
7.2. Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet 

Ikke lagre beholderne nær varme, gnister, åpen flamme eller oksiderende materialer. 

 
7.3. Spesifikk sluttbruk 

Unntatt den avtalte bruken beskrevet i avsnitt 1.2 er der ingen annen spesifikk bruk for produktet.  
 

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

8.1. Kontrollparametre 

Http-verdier 

Oljetåke 5 mg/m³ (8 t) 

 
Andre eksponeringsgrenser 

Ikke tilgjengelig. 

DNEL 
Ikke tilgjengelig. 

PNEC 

Ikke tilgjengelig. 
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8.2. Eksponeringskontroll 
 

Gjelder hovedsaklig personer som er i kontakt med produktet gjentatte ganger f.eks. gjennom pakking av 

produktet og personell som utfører service/vedlikehold og opprensking/utslippshåndtering. 

 
Tekniske tiltak 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon når man arbeider med stoffet i et lukket område. Mekaniske metoder som 

røykhetter eller vifter kan brukes for å redusere damp/tåke i lokale områder. Dersom det oppstår damp 
eller tåke når man håndterer stoffet må man ha tilstrekkelig og god nok ventilasjon for å holde 

konsentrasjonene under angitte grenser. Øyespylestasjoner og dusjer bør være tilgjengelige i områder der 
dette stoffet brukes eller lagres. 

 
Øye-/ansiktsbeskyttelse 

Det er ikke påkrevet med øyebeskyttelse dersom stoffet brukes slik det er tenkt. Dersom stoffet håndteres 
på en slik måte at det kan sprute i øynene må man bruke vernebriller med sidebeskyttelse eller 
ventilerte/sprutsikre briller (ANSI Z87.1 eller en godkjent erstatning). 

 
Hudvern 

Bruk tette hansker av neopren eller nitril for å unngå reaksjoner på og absorbering gjennom huden. Det 

anbefales å bruke forkle og støvelovertrekk av kjemisk tette materialer som neopren- eller nitrilgummi for å 
unngå reaksjoner på og absorbering gjennom huden. Vask tilsølte klær. Lær og annet materiale som ikke 

kan rengjøres må disponeres på riktig måte. 

 
Håndbeskyttelse 

Man bør unngå å spise og drikke i områder hvor produktet finnes. Før man spiser, drikker eller røyker skal 

man alltid vaske ansiktet med såpe og vann. 

 
Åndedrettsvern 

Ikke påkrevet under normale forhold. Der det kan oppstå forstøving må man bruke en MSHA/NIOSH- 

godkjent (eller tilsvarende), halvmaskeformet pustemaske som renser for støv/tåke. 

 
Eksponeringskontroll for ytre miljø 

Man må hindre at produktet kommer ned i avløp, jorden, overflate- og grunnvann og bør 
absorberes med sagflis eller lignende absorberende midler. Ta kontakt med lokale  

myndigheter ved større utslipp. 
 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 
 

Utseende Væske 

Lukt Svak, oljelukt 

Luktterskel Ikke tilgjengelig. 
pH Ikke tilgjengelig. 

Smeltepunkt/frysepunkt; Ikke tilgjengelig. 

Utgangskokepunkt og kokeområde 150-290 ºC 

Flammepunkt 65 ºC (ASTM D56-Tagliabue Closed Cup) 

Fordampingshastighet Ikke tilgjengelig. 
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Brennbarhet (fast, gass) Ikke tilgjengelig. 

Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser Ikke tilgjengelig. 

Damptrykk Ikke tilgjengelig. 

Damptetthet >1 

Relativ tetthet Omtrent 0,88 ved 15,6 °C 

Løselighet(er) Ubetydelig i vann, blandbar i de fleste 
petroleumsbaserte løsemidler. 

Fordelingskoeffisient: N-oktanol/vann Ikke tilgjengelig. 

Selvantennelsestemperatur Ikke tilgjengelig. 

Dekomponeringstemperatur Ikke tilgjengelig. 

Viskositet Omtrent 7 cSt ved 100 °C 

Eksplosjonsegenskaper Ikke tilgjengelig. 

Oksidasjonsegenskaper Ikke tilgjengelig. 

 
9.2. Annen informasjon 

- 
 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

10.1. Reaktivitet 

Stabil 

10.2. Kjemisk stabilitet 
Stabilt i romtemperatur og under normalt trykk. 

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 
Ingen kjente farlige reaksjoner 

10.4. Forhold som må unngås 
Unngå høye temperaturer og kontaminering av produktet. 

10.5. Uforenlige stoffer 

Unngå kontakt med syrer og oksiderende stoffer. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 
Røyk, karbonmono- og dioksid og andre aldehyder på grunn av ufullstendig forbrenning. Oksider av 

karbon, nitrogen, svovel, reaktive hydrokarboner og irriterende damp. 
 

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter 
 

 

Akutt toksisitet 
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Aspirasjonsfare ved oppkast. 

 
Etsing/irritasjon på hud 

Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan føre til uttørking av hud, irritasjon og betennelse i huden. 
Irriterende ved øyekontakt. 

 
Sensibilisering 

Langvarig og gjentatt kontakt kan gjøre huden mer sensitiv for andre hudsensibilisatorer. Basert på data 
for lignende stoffer. 
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Kreftfremkallende effekter, mutagene virkninger, toksiske effekter for reproduksjonen.  

Blandingen og bestanddelene er ikke klassifisert som kreftfremkallende. 

 
STOT-enkel eller gjentatt eksponering 
Stoffet eller blandingen er ikke klassifisert som giftig for spesielle organer. 

 
Fare for aspirering 
Aspirasjonsfare ved oppkast. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. I sjeldne 

tilfeller, forlenget og gjentatt kontakt med oljetåke utgjøre en fare for lungeskader som kronisk 

lungebetennelse. Denne tilstanden er vanligvis asymptotisk som et resultat av gjentatte mindre 
aspirasjoner. Kortpustethet og hoste er de mest vanlige symptomene. Basert på data for lignende stoffer. 

 
Annen informasjon om helseeffekter 
Dette produktet bør behandles i samsvar med gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner. 

 
Dette produktet inneholder petroleumsbaserte oljer (additive bærere) som kan raffineres ved hjelp av 

forskjellige prosesser inkludert hard løsemiddelekstraksjon, hard hydrokrakking eller hard 
hydrogenbehandling. 

 

12. ØKOLOGISK INFORMASJON 

12.1. Toksitet 

Ikke undersøkt. Stoffet kan være giftig for vannorganismer og bør holdes borte fra kloakk- og 

dreneringssystemer og alle andre steder med vann. 

 
12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

Sakte nedbrytbar (vurderingen er basert på enkle hydrokarboner) 

 
12.3, Bioakkumuleringspotensial 

Ikke tilgjengelig. 

 
12.4. Jordmobilitet 

Produktet kan trenge ned i jorden til det når grunnvannet, der de mest løselige komponentene vil bli 

spredd. Oljehydrokarboner kan absorberes av organisk materiale i jord eller sedimenter. 

 
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger 

Siden en kjemisk sikkerhetsvurdering ikke er påkrevet/ikke er utført, er ikke en PBT/vPvP-vurdering 

gjennomført. 

 
12.6. Andre skadevirkninger 

Stoffet må ikke komme i drikkevann, avløpsvann eller i jorden. 
 

13. INSTRUKSER VED DISPONERINGER 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Må avhendes som spesialavfall i samsvar med lokalt og nasjonalt regelverk. Ta hensyn til farer og ta 

nødvendige forholdsregler, merking og krav til dokumentasjon når avfallet håndteres. 
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Produktet er etter regelverket ikke klassifisert som farlig. 

 
14.1. FN-nummer 

- 

14.2. Korrekt transportnavn, FN 
- 

14.3. Transportfareklasse(r) 

- 

14.4. Emballasjegruppe 

- 

14.5. Skadevirkninger for miljøet 
- 

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren 

- 

14.7. Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden 

- 
 

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen 
Ingen egne forskrifter. Forsikre at alle nasjonale/lokal regler følges. Det anbefales å kontakte lokale 

myndigheter ved eventuelle utslipp for å få en oversikt over lokale krav til rapportering og også for å hjelpe 
til i opprenskingen. 

 
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke gjennomført. 

 

 

Informasjonen er basert på nåværende kunnskap. 

 
Endringer i forhold til forrige versjon 

Oppdatert i henhold til EU-forordning nr. 1907/2006 (REACH) og nr.1272/2008 (CLP) fra 

Europaparlamentet og Europarådet. 

 
Forkortelser 

GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier 
LC50: Dødelig konsentrasjon, 50 prosent 

LD50: Dødelig dose, 50 prosent 

HTP: Konsentrasjonen er skadelig 
PNEC: Konsentrasjonen antas å ikke ha noen påvirkning 

PBT: Persistente, bioakkumulerende og toksiske kjemikalier 
vPvB: Svært persistente, svært bioakkumulerende kjemikalier 

 
Informasjonskilder 
Sikkerhetsdatablad for råmaterialer og REACH- og CLP-forordninger og retningslinjer for bruk for disse. 

BRP Industries sikkerhetsdatablad; BRP Nordtrac XPS syntetisk 2-taktsolje; MSDS ID: 10563; 19.5.2011. 

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 

16. ANNEN INFORMASJON 
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BRP Industries sikkerhetsdatablad; BRP Nordtrac XPS syntetisk 2-taktsolje; MSDS ID: EU3; 8.2.2011. 
BRP Finland Oy, XPS 2-takts syntetisk blanding, sikkerhetsdatablad, 16.7.2009. 

HTP verdier 2009 (Publikasjon 2009:11 av Sosial- og helsedepartementet). 

Sikkerhetsdatablad for andre produkter med lignende ingredienser. 

 
Klassifiseringsmetode brukt 

Metoden er basert på komponentklassifisering og -konsentrasjoner og tilsvarende prinsipper. 

 
Liste over R- og S-setninger eller/og uttalelser om farer og forholdsregler 

 
Se avsnitt 2.2 for fullstendig tekst for forkortede H-setninger Du finner også alle P-setninger her. 

 
R-setningene i avsnitt 3 er i samsvar med direktiv 67/548/EØS eller direktiv 1999/45/EU. 

 
R-setninger: R36 Irriterende ved øyekontakt. 

R52 Skadelig for vannlevende organismer. 

R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved 

svelging. 

 

Råd om opplæring 

Denne informasjonen må være tilgjengelig for alle som bruker produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er 

basert på tilgjengelig kunnskap og er ment å gi informasjon om produktets påvirkning på helse, sikkerhet 
og på miljøet. Informasjonen i dette databladet må ikke brukes for å trekke konklusjoner når det gjelder 

hvordan produktet vil oppføre seg eller hvordan det kan brukes. 
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VEDLEGG 1: Giftinformasjonssentre i Europa 

 
 
 

Belgia +32 (70) 245 245 Centre Antipoisons 

c/o Hopital Militaire 

Reine Astrid 

Rue Bruyn 

  1120 Brussel 

 
Bulgaria 

 
+359 (2) 515 32 34 

 
Nat.Center of Clinical Toxicology 

Research Emergency 

Medical Institute 

Pirogov" 

Boul. Totleben 21 

1606 Sofia 

 
Danmark 

 
+45 (35) 316 060 

 
Giftinformationen 

Clinic of Occupational Medicine 

Bispebjerg Hospital 

Bispebjerg Bakke 23 

2400 Copenhagen NV 

 
England 

 
+44 870 600 6266 National Poison Inform. Centre 

Guy's & St Thomas' Poisons Unit 

  Medical Toxicology Information Services 

Mary Sheridan House 

Guy's Hospital 

Great Maze Pond 

London SE1 9RT 

 
Finland 

 
+358 (9) 471 977 

 
Kansallinen myrkytys- keskus 

Kliinisen lääketieteen 

osasto 

Yliopistollinen keskussairaala 
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  Haartmaninkatu 4 

00290 Helsinki 

 
Frankrike 

 
+33 (3) 883 737 37 

 
Centre Anti-Poisons 

Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg 

BP 426 

67091 Strasbourg Cedex 

 
Hellas 

 
+30 (1) 799 37 77 

 
Poison Information Centre 

11527 Athens 

 
Israel 

 
+972 (4) 852 92 05 

 
PoiIsrael Poison 

Information Centre 

Ramban Medical Center 

P.O. Box 9602 

31096 Haifa 

 
Italia 

 
+39 06 305 4343 

 
Centro Antiveleni (Poisons Centre) 

Dipartimento di Tossicologia Clinica 

Universita Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Agostino Gemelli 8 

I-00168 Roma 

 
Kroatia 

 
+385 (1) 222 302 

 
Poison Control Centre 

Institut for Medical Research 

and Occupational Health 

Ksaverska C. 2 

P.O. Box 291 

10000 Zagreb 

 
Litauen 

 
+370 (2) 269 583 

 
Poison Centre 

Vilnius University 

Emergency Hospital 
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Shiltnamiu 29 

2043 Vilnius 

 
 

Nederland+31 (30) 274 88 88 Nationaal Vergiftingen 

Informatie Centrum 

Rijksinstituut voor Volks- 

gezondheid en Milieu 

Postbus 1 

3720BA Bilthoven 

 
 

Norge +47 (22) 591 300 Poisons Information 

Directorate of Health and Social Affairs 

P.O. Box 7000 

St. Olavs Plass 

0130 Oslo 

 

Østerike +43 (1) 406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale 

Allgemeines Krankenhaus 

Währinger Gürtel 18-20 

1090 Wien 

 
 

Polen +48 42 63 14 724 National Poison 

Information Centre 

and Clinical Department 

of Toxicology 

Inst. of Occupational Medicine 

II. Sw. Teresy 8, P.O. Box 199 

90950 Lódź 

 

Portugal +351 21 330 3284 Centro de Informação Antivenenos – Dra Arlinda Borges 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 

Rua Almirante Barroso, 36 

1000-013 Lisboa 

 



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА 
В соответствии с регламентом ЕС № 1907/2006 

(CLP) 

Наименование продукта: Синтетическое масло 

XPS для 2-тактных двигателей 

Номер продукта: 619590106, 619590107, 19590108 
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Russland +7 495 628 16 87 Research and Applied Toxicology Centre (RATC) of 

Federal Medical Biological Agency 

3 Bolshaya Sukharevskaya Ploshad, Block 7 

  Moscow 129090 

 
Sverige 

 
+46 8 33 12 31 

 
Giftinformationscentralen 

  Swedish Poisons 

  Information Centre 

  17176 Stockholm 

 
Sveits 

 
+41 (1) 251 51 51 

 
Centre Suisse d'Information Toxicologique 

  (Swiss Toxicological Information Centre) 

  Freiestrasse 16 

  CH-8032 

  Zurich 

 
Slovakia 

 
+421 2 54 77 4 166 

 
National Toxicological Information Centre 

  University Hospital Bratislava 

  Limbová 5 

  833 05 Bratislava 

 
Slovenia 

 
+ 386 41 650 500 

 
Poison Centre 

  Division of Internal Medicine 

  University Clinical Centre Zaloska 7, 

  1525 Ljubljana 

 
Spania 

 
+34 91 562 04 20 

 
Servicio Nacional de Información 

  Tosicológica 

  C/Luis Cabrera, 9 

  28002 Madrid 

 
Tsjekkia 

 
+42 2 2491 9293 

 
Poisons Information Centre 

Clinic For Occupational Medicine, 1st Medical Faculty, 

 


