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BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 
Datum / omarbetad den: 2011/02/23 Version: 12.0 
Produkt: Luprosil® (Propionsaeure) 


(ID Nr. 30041113/SDS_GEN_SE/SV) 
tryckdatum 24.02.2011 


Vattenförorenande 
ämne: 


NEJ Marine pollutant: NO 


Offciell transport benämning:  
PROPIONSYRA   


Proper shipping name:  
PROPIONIC ACID   


 
 
FLYGTRANSPORT 
IATA/ICAO 


 Air transport 
IATA/ICAO 


 


faroklass: 8 Hazard class: 8 
Förpackningsgrupp: II Packing group: II 
ID-nummer: UN 3463 ID number: UN 3463  
Etikett: 8, 3 Hazard label: 8, 3 
Offciell transport benämning:  
PROPIONSYRA   


Proper shipping name:  
PROPIONIC ACID   


 


15. Gällande föreskrifter 
Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 
miljö 
 
Om ytterligare laggivning gäller, som inte redan föreskrivs någon annanstans i detta 
säkerhetsdatablad, så är det beskrivet i detta underavsnitt. 
 


 


16. Annan information 
 
Fullständig ordlydelse av farosymboler och R-fraser, finns nämnda i Kapitel 3 under 'Farliga 
innehållsämnen': 
C Frätande. 
34 Frätande. 
10 Brandfarligt. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H226 Brandfarlig vätska och ånga. 


 
 
Skulle Ni ha frågor eller önska ytterligare upplysningar avseende innehållet i säkerhetsdatabladet 
alternativt ha andra produktsäkerhetsrelevanta frågor ber vi Er meddela oss detta på följande e-mail 
adress: product-safety-north@basf.com 
Kort titel av exponeringsscenario 
Djurfoder 
SU22; ERC8a; PROC5, PROC11 
 
Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer
ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av 
processhjälpmedel i öppna system 
 


Produktionsvillkor 


Årlig mängd vid utbredd användning 28.000.000 kg 
 


Minimum utsläpp dagar per år 
vitt utbredd användning 


365 
 


Emissionsfaktor luft 0,1 % 
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(ID Nr. 30041113/SDS_GEN_SE/SV) 
tryckdatum 24.02.2011 


 
Emissionsfaktor vatten 
 


0,1 % 
 


Emissionsfaktor jord 1,0 % 
 


Andra faktorer: Miljö Inomhusbruk 
Riskhanteringsåtgärder 
Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning 
Exponeringsbedömning och referens till källan 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Miljö 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,05 
 Risk för miljöexponering bestäms genom jord. 


Maximum säker användningsmängd 
2.967 
kg/dag 
 


Risk för miljöexponering bestäms genom jord. 
 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer


PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering 
av beredningar* och varor (flerstadie- och/eller betydande 
kontakt) 
användningsområde: professionell  
 


Produktionsvillkor 


Koncentration av ämnet 
propionsyra 
halt: >= 0 % - <= 100 % 
 


Fysikaliskt tillstånd Flytande, låg flyktighet 


Ångtryck av ämnet under användning 4 hPa 
 


Tillämpningens varaktighet och 
hyppighet 


480 min 5 dagar per vecka 
 


Inomhusbruk/Utomhusbruk Inomhusbruk 
Exponerat hudområde Bägge handflator (480 cm²) 
Riskhanteringsåtgärder 
Bär kemiskt resistenta handskar i 
kombination med en grundläggande 
utbildning av personal.  


Effektivitet: 90 % 


Relevant för inomhusbruk, Använd ett 
punktutsug med tillräcklig effektivitet 
(30%). 


 


Exponeringsbedömning och referens till källan 
PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - inhalativ, långsigtig -  lokalt och systemiskt 
Exponeringsbedömning 15,43 mg/m³ 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,697 


 Det kortsiktiga exponeringsvärdet motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärdet multiplicerat med en faktor 2. 


PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 1,37 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,01 
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 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 200 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,769 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


Vägledning för nedströmsanvändare 
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra  


 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer
PROC11: Icke-industriell sprayning 
Program: industriell  
 


Produktionsvillkor 


Koncentration av ämnet 
propionsyra 
halt: >= 0 % - <= 50 % 
 


Fysikaliskt tillstånd Flytande, låg flyktighet 


Ångtryck av ämnet under användning 4 hPa 
 


Tillämpningens varaktighet och 
hyppighet 


480 min 5 dagar per vecka 
 


Inomhusbruk/Utomhusbruk Utomhusbruk 
Exponerat hudområde Hela kroppen 
Använd mängd 0,2 l/min  
Riskhanteringsåtgärder 
Bär kemiskt resistenta handskar i 
kombination med en grundläggande 
utbildning av personal.  


Effektivitet: 90 % 


Exponeringsbedömning och referens till källan 
PROC11 
Värderingsmetod Stoffenmanager v4.0 
 Arbetstagare - inhalativ, långsigtig -  lokalt och systemiskt 
Exponeringsbedömning 26,237 mg/m³ 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,846 


 


Exponeringsvärdet utgör den 90: e percentil av 
exponeringsfördelningen., Det kortsiktiga 
exponeringsvärdet motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärdet multiplicerat med en faktor 2. 


PROC11 
Värderingsmetod RISKOFDERM v2.1 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 4,96 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,038 


 Exponeringsvärdet utgör den 90: e percentil av 
exponeringsfördelningen. 


PROC11 
Värderingsmetod RISKOFDERM v2.1 
 Arbetstagare - dermal, kortvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 3,1 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,023 
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Datum / omarbetad den: 2011/02/23 Version: 12.0 
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(ID Nr. 30041113/SDS_GEN_SE/SV) 
tryckdatum 24.02.2011 


 Exponeringsvärdet utgör den 90: e percentil av 
exponeringsfördelningen. 


PROC11 
Värderingsmetod RISKOFDERM v2.1 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 185 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,711 
PROC11 
Värderingsmetod RISKOFDERM v2.1 
 Arbetstagare - dermal, kortvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 6 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,023 
Vägledning för nedströmsanvändare 
För att utföra en jämförelse se: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx För att jämföra se: 
http://www.tno.nl och sök efter "riskofderm".  


 
 


* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Kort titel av exponeringsscenario 
Djurfoder 
SU22; ERC8d; PROC5, PROC11 
 
Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer
ERC8d: Omfattande spridande användning utomhus av 
processhjälpmedel i öppna system 
 


Produktionsvillkor 


Årlig mängd vid utbredd användning 28.000.000 kg 
 


Minimum utsläpp dagar per år 
vitt utbredd användning 


365 
 


Emissionsfaktor luft 1,0 % 
 


Emissionsfaktor vatten 
 


0,1 % 
 


Emissionsfaktor jord 1,0 % 
 


Andra faktorer: Miljö Utomhusbruk. 
Riskhanteringsåtgärder 
Typ av reningsverk Ingen reningsanläggning 
Exponeringsbedömning och referens till källan 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Miljö 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,05 
 Risk för miljöexponering bestäms genom jord. 


Maximum säker användningsmängd 
2.967 
kg/dag 
 


Risk för miljöexponering bestäms genom jord. 
 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering 
av beredningar* och varor (flerstadie- och/eller betydande 
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kontakt) 
användningsområde: professionell  
 


Produktionsvillkor 


Koncentration av ämnet 
propionsyra 
halt: >= 0 % - <= 100 % 
 


Fysikaliskt tillstånd Flytande, låg flyktighet 


Ångtryck av ämnet under användning 4 hPa 
 


Tillämpningens varaktighet och 
hyppighet 


480 min 5 dagar per vecka 
 


Inomhusbruk/Utomhusbruk Inomhusbruk 
Exponerat hudområde Bägge handflator (480 cm²) 
Riskhanteringsåtgärder 
Bär kemiskt resistenta handskar i 
kombination med en grundläggande 
utbildning av personal.  


Effektivitet: 90 % 


Relevant för inomhusbruk, Använd ett 
punktutsug med tillräcklig effektivitet 
(30%). 


 


Exponeringsbedömning och referens till källan 
PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - inhalativ, långsigtig -  lokalt och systemiskt 
Exponeringsbedömning 15,43 mg/m³ 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,697 


 Det kortsiktiga exponeringsvärdet motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärdet multiplicerat med en faktor 2. 


PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 1,37 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,01 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 200 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,769 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


Vägledning för nedströmsanvändare 
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra  


 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer
PROC11: Icke-industriell sprayning 
Program: industriell  
 


Produktionsvillkor 


Koncentration av ämnet 
propionsyra 
halt: >= 0 % - <= 50 % 
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Fysikaliskt tillstånd Flytande, låg flyktighet 


Ångtryck av ämnet under användning 4 hPa 
 


Tillämpningens varaktighet och 
hyppighet 


480 min 5 dagar per vecka 
 


Inomhusbruk/Utomhusbruk Utomhusbruk 
Exponerat hudområde Hela kroppen 
Använd mängd 0,2 l/min  
Riskhanteringsåtgärder 
Bär kemiskt resistenta handskar i 
kombination med en grundläggande 
utbildning av personal.  


Effektivitet: 90 % 


Exponeringsbedömning och referens till källan 
PROC11 
Värderingsmetod Stoffenmanager v4.0 
 Arbetstagare - inhalativ, långsigtig -  lokalt och systemiskt 
Exponeringsbedömning 26,237 mg/m³ 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,846 


 


Exponeringsvärdet utgör den 90: e percentil av 
exponeringsfördelningen., Det kortsiktiga 
exponeringsvärdet motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärdet multiplicerat med en faktor 2. 


PROC11 
Värderingsmetod RISKOFDERM v2.1 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 4,96 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,038 


 Exponeringsvärdet utgör den 90: e percentil av 
exponeringsfördelningen. 


PROC11 
Värderingsmetod RISKOFDERM v2.1 
 Arbetstagare - dermal, kortvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 3,1 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,023 


 Exponeringsvärdet utgör den 90: e percentil av 
exponeringsfördelningen. 


PROC11 
Värderingsmetod RISKOFDERM v2.1 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 185 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,711 
PROC11 
Värderingsmetod RISKOFDERM v2.1 
 Arbetstagare - dermal, kortvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 6 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,023 
Vägledning för nedströmsanvändare 
För att utföra en jämförelse se: https://www.stoffenmanager.nl/default.aspx För att jämföra se: 
http://www.tno.nl och sök efter "riskofderm".  


 
 


* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Kort titel av exponeringsscenario 
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Djurfoder 
SU3; SU1; ERC2; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9 
 
Kontroll av exponering och riskhanteringsåtgärder 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer ERC2: Formulering av beredningar 
 


Produktionsvillkor 


Årlig mängd per anläggning 28.000.000 kg 
 


Minimum utsläpp dagar per år 
Kontinuerlig 


350 
 


Emissionsfaktor luft 0,1 % 
 


Emissionsfaktor vatten 
 


0,05 % 
 


Emissionsfaktor jord 0,1 % 
 


Utspädningsfaktor sötvatten 10 
 


Utspädningsfaktor kust och hav 100 
 


Andra faktorer: Miljö Utomhusbruk. 
Riskhanteringsåtgärder 
Lämpliga markbehandlingsåtgärder kan vara: Förbränning av avloppsslam 
Typ av reningsverk kommunalt reningsverk 


Slambehandling Använd inte avloppsslam som 
gödselmedel 


Exponeringsbedömning och referens till källan 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Miljö 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,5 
 Risk för miljöexponering bestäms genom sötvatten. 


Maximum säker användningsmängd 
154.220 
kg/dag 
 


Risk för miljöexponering bestäms genom sötvattensediment. 
 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer


PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering 
av beredningar* och varor (flerstadie- och/eller betydande 
kontakt) 
Program: industriell  
 


Produktionsvillkor 


Koncentration av ämnet 
propionsyra 
halt: >= 0 % - <= 100 % 
 


Fysikaliskt tillstånd Flytande, låg flyktighet 


Ångtryck av ämnet under användning 4 hPa 
 


Tillämpningens varaktighet och 
hyppighet 


480 min 5 dagar per vecka 
 


Inomhusbruk/Utomhusbruk Inomhusbruk 
Exponerat hudområde Bägge handflator (480 cm²) 
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Riskhanteringsåtgärder 
Bär kemiskt resistenta handskar i 
kombination med en grundläggande 
utbildning av personal.  


Effektivitet: 90 % 


Exponeringsbedömning och referens till källan 
PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - inhalativ, långsigtig -  lokalt och systemiskt 
Exponeringsbedömning 15,4 mg/m³ 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,498 


 Den kortsiktiga exponeringsvärdet motsvarar det 
långsiktiga exponeringsvärdet multiplicerat med en faktor 2.


PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 1,37 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,01 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


PROC5 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 200 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,769 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


Vägledning för nedströmsanvändare 
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra  


 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer


PROC8a: Överföring av ämne eller beredning 
(laddning/tömning) från/till kärl/stora 
behållare på platser som inte är särskilt 
avsedda för detta ändamål. 
Program: industriell  
 


Produktionsvillkor 


Koncentration av ämnet 
propionsyra 
halt: >= 0 % - <= 100 % 
 


Fysikaliskt tillstånd Flytande, låg flyktighet 


Ångtryck av ämnet under användning 4 hPa 
 


Tillämpningens varaktighet och 
hyppighet 


480 min 5 dagar per vecka 
 


Inomhusbruk/Utomhusbruk Utomhusbruk 
Exponerat hudområde Bägge händer (960 cm²) 
Riskhanteringsåtgärder 
Använd lämpliga kemikaliebeständiga 
handskar.  Effektivitet: 80 % 


Relevant för inomhusbruk, Använd ett 
punktutsug med tillräcklig effektivitet 
(30%). 


 


Exponeringsbedömning och referens till källan 
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PROC8a 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - inhalativ, långsigtig -  lokalt och systemiskt 
Exponeringsbedömning 21,607 mg/m³ 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,697 


 Den kortsiktiga exponeringsvärdet motsvarar det 
långsiktiga exponeringsvärdet multiplicerat med en faktor 2.


PROC8a 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 1,371 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,01 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


PROC8a 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 100 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,385 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


Vägledning för nedströmsanvändare 
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra  


 
Bidragande exponeringsscenario 


Skyddade användningsdeskriptorer


PROC8b: Överföring av ämne eller beredning 
(fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som 
är särskilt avsedda för detta ändamål PROC9: Överföring 
av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet 
särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning). 
Program: industriell  
 


Produktionsvillkor 


Koncentration av ämnet 
propionsyra 
halt: >= 0 % - <= 100 % 
 


Fysikaliskt tillstånd Flytande, låg flyktighet 


Ångtryck av ämnet under användning 4 hPa 
 


Tillämpningens varaktighet och 
hyppighet 


480 min 5 dagar per vecka 
 


Inomhusbruk/Utomhusbruk Inomhusbruk 
Exponerat hudområde Bägge handflator (480 cm²) 
Riskhanteringsåtgärder 
Använd lämpliga kemikaliebeständiga 
handskar.  Effektivitet: 80 % 


Exponeringsbedömning och referens till källan 
PROC8b, PROC9 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - inhalativ, långsigtig -  lokalt och systemiskt 
Exponeringsbedömning 15,433 mg/m³ 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,498 


 Den kortsiktiga exponeringsvärdet motsvarar det 
långsiktiga exponeringsvärdet multiplicerat med en faktor 2.
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BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 
Datum / omarbetad den: 2011/02/23 Version: 12.0 
Produkt: Luprosil® (Propionsaeure) 


(ID Nr. 30041113/SDS_GEN_SE/SV) 
tryckdatum 24.02.2011 


PROC8b, PROC9 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - systemisk 
Exponeringsbedömning 0,686 mg/kg kv/dag 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,005 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


PROC8b, PROC9 
Värderingsmetod ECETOC TRA v2.0, Arbetare, utvidgad version 
 Arbetstagare - dermal, långvarigt - lokal 
Exponeringsbedömning 100 µg/cm² 
Riskkaraktäriseringskvoten (RCR) 0,385 


 Det kortsiktiga exponeringsvärde motsvarar det långsiktiga 
exponeringsvärde. 


Vägledning för nedströmsanvändare 
För att utföra en jämförelse se: http://www.ecetoc.org/tra  


 
 


* * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Lodräta streck i vänster marginal markerar ändringar från föregående version. 
 
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och 
beskriver produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven. Informationen beskriver inte produktens 
egenskaper (produktspecifikation). Varken särskilda egenskaper eller produktens lämplighet för ett 
specifikt syfte kan härledas från informationen i säkerhetsdatabladet. Det är produktmottagarens ansvar att 
observera eventuella äganderättigheter och existerande lagar och lagstiftning. 
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