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 Krut Krut 
Farlighetsnummer 1.3, UN-

nummer 0161.  

Explosivt ämne eller 

föremål med risk för brand 

och stark strålningsvärme 

eller mindre verkningar 

genom tryckvåg, splitter 

eller kaststycken. Ingen 

risk för massexplosion. 

Innehåller deflagrerande 

explosivämne, t.ex. 

röksvagt krut. 

Ämnen transporterade eller lagrade enligt gällande bestämmelser 

kan explodera endast i brand. De explosiva varorna kan 

explodera redan efter några minuters upphettning. Om lågorna 

ännu inte upphettar dem, beror tiden som man har till förfogande 

på brandens spridningshastighet. De explosiva varorna 

exploderar var för sig och ger upphov till avsevärd 

strålningsvärme eller tryckvåg och/eller splitter. Även om en 

explosion har inträffat eller brandbekämpning gjorts, kan 

efterexplosioner inträffa i upp till två dygn. Känslig för tryck, 

friktion, gnistor och elektrostatiska urladdningar. 

Patroner till 

handeldvapen 
Pyroteknisk sats 

Farlighetsnummer 1.4, UN-

nummer 0339. 

Explosivt ämne eller 

föremål. Explosionsrisken 

är dock obetydlig och 

skadeverkan är i stort sett 

begränsad till kollit. 

Innehåller deflagrerande 

explosivämne, t.ex. 

röksvagt krut. 

Ämnen transporterade eller lagrade enligt gällande bestämmelser 

kan explodera endast i brand. De explosiva varorna kan 

explodera redan efter några minuters upphettning. 

Svavelsyra Svavelsyra 

Farlighetsnummer 80, UN-

nummer 1830.  

Farokoder H314 (Orsakar 

allvarliga frätskador på hud 

och ögon) 

Frätande sur vätska 

(oorganisk).  

Hälsofara med bl.a. hud- och vävnadsskador. Ämnet är frätande. 

Risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med 

stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då 

börja brinna. Många syror reagerar med metaller (t.ex. zink, 

aluminium, magnesium och järn) och bildar brandfarlig vätgas. 

Sker reaktionen inomhus (eller i annat slutet utrymme) kan 

explosiv knallgasblandning bildas. Ångor kan förstöra 

mätsensorer i mätinstrument. Vid neutralisation eller utspädning 

kan det frätande ämnet stänka kraftigt p.g.a. den värme som 

uppstår. Vid brand eller upphettning kan giftiga eller frätande 

gaser bildas. Slutna behållare kan explodera vid upphettning. 

Använd inte organiska sorptionsmedel! Utsläpp som sprids till 

mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka miljöskador. 

Sönderdelas under värmeutveckling i kontakt med vatten. Vid 

stora utsläpp i saltvatten bildas gasmoln av väteklorid. 
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Natronlut Natriumhydroxidlösning 

Farlighetsnummer 80, UN-

nummer 1824.  

Farokoder H314 (Orsakar 

allvarliga frätskador på hud 

och ögon) 

Frätande basisk vätska 

(oorganisk). 

Hälsofara med bl.a. hud- och vävnadsskador. Ämnet är frätande. 

Risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med 

stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då 

börja brinna. Vissa frätande ämnen är också oxiderande, d.v.s. 

verkar brandunderstödjande. Många syror reagerar med metaller 

(t.ex. zink, aluminium, magnesium och järn) och bildar brand-

farlig vätgas. Sker reaktionen inomhus (eller i annat slutet 

utrymme) kan explosiv knallgasblandning bildas. Ångor kan 

förstöra mätsensorer i mätinstrument. Vid neutralisation eller 

utspädning kan det frätande ämnet stänka kraftigt p.g.a. den 

värme som uppstår. Vid brand eller upphettning kan giftiga eller 

frätande gaser bildas. Slutna behållare kan explodera vid 

upphettning. Använd inte organiska sorptionsmedel! Utsläpp 

som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka 

miljöskador. Reagerar häftigt med syror. Reagerar med 

ammoniumsalter och bildar ammoniak. 

Järnklorid Järnklorid 
Farlighetsnummer 80, UN-

nummer 1773.  

vagt frätande surt fast 

ämne (oorganiskt). 

Hälsofara med bl.a. hud- och vävnadsskador. Ämnet är frätande. 

Risk för häftiga kemiska reaktioner med andra ämnen och med 

stark värmeutveckling som följd. Lättantändligt material kan då 

börja brinna. Vissa frätande ämnen är också oxiderande, d.v.s. 

verkar brandunderstödjande. Många syror reagerar med metaller 

(t.ex. zink, aluminium, magnesium och järn) och bildar brand-

farlig vätgas. Sker reaktionen inomhus (eller i annat slutet 

utrymme) kan explosiv knallgasblandning bildas. Ångor kan 

förstöra mätsensorer i mätinstrument. Vid neutralisation eller 

utspädning kan det frätande ämnet stänka kraftigt p.g.a. den 

värme som uppstår. Vid brand eller upphettning kan giftiga eller 

frätande gaser bildas. Slutna behållare kan explodera vid 

upphettning. Använd inte organiska sorptionsmedel! Utsläpp 

som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag kan förorsaka 

miljöskador. Sönderdelas under värmeutveckling i kontakt med 

vatten. Reagerar med vatten och bildar giftiga och frätande 

ämnen. 

 


