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Mobil DTE 797 Oil 
 

Adressupplysningar för alla länder blir kontinuerligt uppdaterade på vår 
webbsida. Vänligen besök www.alfalaval.com för att få tillgång till 
informationen. Den senaste versionen av Alfa Lavals SDB finns tillgänglig på 
vår webbsida.         

  Artikel Nummer   
  

1082002 
 

 

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 
 

Handelsnamn:  Leverantör: Tillverkare: 
 

Mobil DTE 797 OIl ALFA LAVAL Tumba AB Exxonmobil Corporation 
 

 Hans Stahles väg 3225 Gallows rd. 
 

Produkttyp: SE-147 80 Tumba Fairfax, VA 22037 
 

 Tel: +46 8 53 06 50 00 Lubricants and specialties, tel: 
800-662-4525, 800-443-9966 
Fuels products, tel: 800-947-9147 

 

 Nödnummer: 
 

 

 

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar 
 

För förklaring av R-fraser, se sektion 16. 
 

Komponenter Halt (%)  CAS Nr Symbol EEC-klassificering 
 

Kolväten och tillsatser      
 

3. Farliga egenskaper 
 

Denna produkt är inte klassificerad som farlig enligt kemikalieinspektionens föreskrifter. 
 

4. Första hjälpen 
 

Vid inandning Förväntas ej vara ett problem. Vid irritation i andningsvägarna, 
yrsel, illamående eller medvetslöshet förorsakad av kraftig 
exponering av ånga eller dimma, kontakta omedelbart läkare. Vid 
andningsstillestånd ge första hjälpen med andningsmask eller 
mun-mot-mun metoden. 

 

Vid hudkontakt Tvätta kontaktytan med tvål och vatten. Tag dagligen av och 
tvätta nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. 
Om olja injicerats med högt tryck under huden uppsök 
omedelbart sjukhus, även om skadan verkar obetydlig. Största 
skadan sker under de första timmarna och misslyckande med att 
rengöra sår/avlägsna oljan kan resultera i svåra skador.  

 

Vid ögonkontakt Skölj rikligt med vatten. Om irritation kvarstår, sök läkare. 
 

Vid förtäring Förväntas ej vara ett problem. Sök läkare vid besvär. Framkalla ej 
kräkning. 
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5. Brandbekämpningsåtgärder 
 

Lämpliga släckmedel Skum, pulver, koldioxid och vattendimma. 
 

Speciella 
brandbekämpningsåtgärder 

Vatten eller skum kan orsaka skumning. Använd vatten för att 
kyla exponerade behållare. Vatten kan användas för att spola 
bort spill från utsatta områden. Förhindra avrinning eller läckage 
att nå bäckar, avloppssystem eller dricksvattentäkter. 

 

Särskild skyddsutrustning för 
brandbekämpnings-personal 

Vid bränder i slutna utrymmen måste de som bekämpar elden 
använda självförsörjande andningsmask. 

 

Förbränningsprodukter Rökgaser, rök, kolmonoxid, svaveloxider, aldehyder och andra 
sönderfallsprodukter i händelse av ofullständig förbränning. 

 

Flampunkt >207ºC (405 F), ASTM D-93. 
 

Gränsvärde för brandfarlighet LEL: 0.9%, UEL: 7.0%, ca. %-volym i luft. 
  

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

Anmälningsprocedurer Rapportera spill till berörda myndigheter såsom lokala 
Miljö/Hälsoskyddskontor samt räddningstjänsten. Om utsläppet 
kan nå bäckar, vattendrag, vatten täkter samt avloppssystem 
kontakta även det lokala VA-verket. I händelse av olycka eller 
vägspill, kontakta polis, räddningstjänst och/eller den ansvarige 
väghållaren. 

 

Åtgärder vid spill eller utsläpp UTSLÄPP TILL MARK: Förhindra fortsatt utsläpp iakttagande 
normala försiktighetsåtgärder. Vidtag åtgärder för att minimera 
påverkan på grundvattnet. Samla upp produkten med hjälp av 
pump, sand eller lämpligt absorptionsmedel och förvara i tydligt 
märkt behållare för destruktion enligt lokala föreskrifter. För 
ytterligare information se sektion 13. UTSLÄPP TILL VATTEN: 
Begränsa omedelbart utsläppet med länsar. Varna andra fartyg i 
närheten. Rapportera till hamn- och andra berörda myndigheter. 
Samla upp från ytan med hjälp av skimmer eller lämpligt 
absorptionsmedel. Produkten avyttras enligt gällande lokala 
bestämmelser. 

 

Skyddsåtgärder för miljön Förhindra att produkten når avloppssystem, vattentäkter eller 
lägre belägna områden; rapportera till berörd myndighet om detta 
inte kan förhindras eller om jord/vegetation blivit förorenad. 

 

Personligt skydd Se sektion 8. 
 

7. Hantering och lagring 
 

Hantering Inga speciella åtgärder är nödvändiga förutom god hygien. Se 
sektion 8 för ytterligare råd om personlig skyddsutrustning vid 
handhavande av denna produkt. Förhindra små spill och läckage 
för att undgå halkolyckor. 

 

Lagring Förpackningen förvaras tillsluten. Lagra ej i öppna eller omärkta 
behållare. Lagra åtskilt från starka oxidanter eller brännbart 
material. Lagra inte nära utrymmen som är upphettade samt där 
gnistor och eld och starkt oxiderande ämnen förekommer. 
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8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

Hygieniska gränsvärden Oljedimma inkl. oljerök: NGV 1 mg/m3. KTV 3 mg/m3 (AFS 
2000:3). 

 

Ventilation Om oljedimma förekommer sörj för god ventilation, använd 
utsugningsanordning så att inte gränsvärden överskrids. 

 

Andningsskydd Om oljedimma förekommer och/eller ventilationen inte är 
tillräcklig skall godkänt andningsskydd bäras. 

 

Skydd av ögonen Om kontakt med ögonen kan ske skall skyddsglasögon med 
sidoskydd eller korgglasögon användas. 

 

Skydd av huden Behövs normalt inte. Vid risk för stänk eller där kontakt med 
produkten kan förekomma ska oljebeständiga handskar eller 
annan skyddsklädsel användas. God personlig hygien ska alltid 
följas. 

 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

Utseende Vätska. 
 

Färg Gulaktig. 
 

Lukt Mild. 
 

Kokpunkt >316ºC (600 F). 
 

Flampunkt >207ºC (405) ASTM D-93. 
 

Ångtryck <0.1 mm Hg vid 20ºC. 
 

Ångdensitet >2.0. 
 

Relativ densitet 0.86. 
 

Löslighet i vatten Försumbar. 
 

Fördelningskoefficient >3.5. 
 

Viskositet 30.4 cSt vid 40ºC, 5.4 cSt vid 100ºC. 
 

Lägsta flyttemperatur -7ºC (20 F). 
 

DMSO extrakt <3 vikt %, IP-346, gäller enbart mineralolja. 
 

10. Stabilitet och reaktivitet 
 

Stabilitet Stabil. Farlig polymerisering kommer ej att hända. 
 

Reagerar med Starka oxidationsmedel. 
 

Farliga omvandlingsprodukter Produkten brytes inte ner vid normal omgivningstemperatur. 
 

Förhållanden att undvika Extrem hetta och andra källor till antändning. 
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11. Toxikologisk information 
 

Giftighet vid förtäring Låg giftighet, LD50: >2000 mg/kg (råtta). Baserat på testning av 
liknande produkter och/eller komponenter. 

 

Giftighet mot hud Låg giftighet, LD50: >2000 mg/kg (kanin). Baserat på testning av 
liknande produkter och/eller komponenter. 

 

Toxicitet vid inandning Låg giftighet, LC50: >5 mg/l (råtta). Baserat på testning av 
liknande produkter och/eller komponenter. 

 

Ögonirritation Mild irritation, Draize score: >6 men <15 (kanin). Baserat på 
testning av liknande produkter och/eller komponenter. 

 

Hudirritation Mild irritation, Primary irritation index: >0.5 men <3 (kanin). 
Baserat på testning av liknande produkter och/eller komponenter. 

 

Andra akuttoxicitetsdata Även om inte inhalationstest har gjorts med denna produkt har de 
olika mineral och syntet oljor som ingår i denna produkt blivit 
testade. Dessa prover visade så gott som ingen påverkan annat 
än en icke specifik inflammatorisk påverkan i lungorna av 
aerosolen från mineraloljan. Närvaron av tillsatsmedel i andra 
testade formuleringar (med i stort sett samma mängd som i 
denna produkt) förändrade inte resultatet. 

 

Subkronisk toxikologi Inga signifikanta skadliga effekter har konstaterats vid studier där 
försöksdjur hudpenslats under 13 veckor med doser betydligt 
högre än vad som kan väntas under industriell exponering. 
Vittgående undersökningar av djuren har gjorts (blod, serum, 
urin, organvikt vävnad etc.). 

 

Reproduktionstoxikologi Toxikologiska studier gjorda på i denna produkt ingående ämnen 
och/eller liknande produkter har inte kunnat påvisa några 
fosterskador orsakade av hudexponering. 

 

Kronisk toxikologi Långvarig och upprepad exponering kan orsaka irritation på hud, 
i ögon och andningsorgan. Kraftig exponering av oljedimma kan 
resultera i droppinfektion och/eller granulom. Mineraliska 
basoljor: basoljorna i denna produkt är kraftigt solventraffinerade 
och/eller kraftigt hydrerade. Långvarig pensling av huden på 
möss av dessa basoljor visade inga cancerogena effekter. Dessa 
resultat har bekräftats genom olika fortlöpande tester som 
Modifierad Ames test, IP-346 och/eller andra analysmetoder. 
Syntetiska basoljor: basoljorna i denna produkt är testade i Ames 
prov och andra mutagentester och visade inga skadliga effekter. 
Dessa basoljor förväntas inte vara cancerogena vid långvarig 
hudexponering. 

 

Sensibilisering Förväntas inte sensibilisera, enligt tester av denna produkt, 
komponenter eller liknande produkter. 
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12. Ekologisk information 
 

Miljömässiga åtgärder och effekter I frånvaro av specifika miljödata för denna produkt så är denna 
bedömning baserad på information från liknande produkter. 

 

Eko-toxicitet Tillgängliga toxiska data (LL50 >1000mg/l) indikerar att skadliga 
effekter på vattenlevande organismer inte förväntas för denna 
produkt. 

 

Rörlighet Om produkten släpps ut i miljön, kommer den huvudsakligen att 
adsorberas till sediment och jord. 

 

Beständighet och nedbrytning Denna produkt förväntas vara potentiellt biologiskt nedbrytbar. 
 

Bioackumulativ potential Bioackumulation är osannolik pga produktens låga löslighet i 
vatten, därför är påverkan på vattenlevande organismer minimal. 

 

13. Avfallshantering 
 

Kvittbildning av avfall Produkten är lämplig för förbränning i en av myndigheterna 
godkänd anläggning. Produkten är även lämplig att processas av 
en godkänd återvinningsanläggning eller kan avyttras på någon 
av myndigheterna godkänd avfallsanläggning. Lokala regler kring 
avfallshantering kan förekomma och skall efterföljas. Tomfat skall 
återsändas till godkänd fathanterare. 

 

Varning gällande tömd förpackning Tomförpackningar innehåller rester och kan vara farliga. 
TRYCKSÄTT INTE, SKÄR, SVETSA, LÖD, BORRA, SLIPA 
ELLER UTSÄTT FÖRPACKNINGEN FÖR VÄRME, ELD, 
GNISTOR, STATISK ELEKTRICITET ELLER ANDRA KÄLLOR 
TILL ANTÄNDNING; FÖRPACKNINGEN KAN EXPLODERA 
OCH ORSAKA SKADA ELLER DÖDSFALL. Försök inte att 
återfylla eller rengöra förpackningen. Tomfat skall vara noggrant 
tömda och förslutna och skall lämnas till certifierat företag för 
återvinning. Alla tomförpackningar skall hanteras på ett miljöriktigt 
sätt enligt gällande lagar och bestämmelser. 

 

14. Transportinformation 
 

Ej reglerat. 
 

15. Gällande föreskrifter 
 

Denna produkt är inte klassificeringspliktig enligt kemikalieinspektionens föreskrifter. 
 

16. Annan information 
 

Fullständig text till R-fraser under 
punkt 2 
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FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR 
Alfa Laval lämnar denna information i god tro, men intygar därmed inte att den är heltäckande eller 
korrekt. Dokumentet är endast avsett som en vägledning om de potentiella risker som kan förknippas 
med produkten. Var och en som arbetar med eller i närheten av produkten skall ha genomgått lämplig 
utbildning. Personer som kommer i kontakt med produkten måste ha förmåga att använda sitt eget 
omdöme avseende villkor eller metoder för hantering, lagring och användning av produkten. Alfa Laval 
påtar sig inget ansvar för anspråk, förluster eller skador av något slag som härrör från informationen i 
detta säkerhetsblad eller från produktens användning, hantering, lagring eller bortskaffande. Alfa Laval 
lämnar inga utfästelser eller förbindelser, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive men 
inte begränsat till garantier om säljbarhet eller ändamålsenlighet, vare sig det gäller 
informationen i detta dokument eller produkten som informationen avser. 


