Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter datum: 2016-03-21

Omarbetad: 2019-04-25

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn:

STARTA Gräsklipparolja SAE 30

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds
från
Rekommenderad användning:

Smörjmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Leverantör
Företag:

Hagmans Nordic AB

Adress:

Box 112

Postnr:

511 10

Ort:

Fritsla

Land:

SVERIGE

E-post:

info@hagmansnordic.com

Telefon:

+46 (0)320-18900

Hemsida:

startaprodukter.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
CLP-klassificering:

Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och
märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

2.2 Märkningsuppgifter
Produkten ska inte klassificeras som farlig i enlighet med klassificerings- och märkningsreglerna för ämnen och blandningar.

2.3 Andra faror
Var uppmärksam på risken för hala ytor. Långvarig eller upprepad kontakt med huden förstör de naturliga hudfetterna och kan
ge upphov till dermatit.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Ämne

CAS-nr

EG-nr

REACH reg.nr

Koncentration

Noteringar

CLPklassificering
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Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter datum: 2016-03-21

Destillat
(petroleum),
lösningsmedelsa
vvaxade tunga
paraffiniska;
Basolja –
ospecificerad;
[Komplex
blandning av
kolväten erhållen
genom att
avlägsna
normalparaffiner
64742-65-0
från en
petroleumfraktion
genom
lösningsmedelskr
istallisation.
Består främst av
kolväten, främst
C20 till C50, och
bildar en färdig
olja med
viskositet mindre
än 19 cSt vid 40
°C.]
Phosphorodithioi
c acid, O,O-di68649-42-3
C1-14-alkyl
esters, zinc salts
Återstodsoljor
(petroleum),
lösningsmedelsa
vvaxade; Basolja
– ospecificerad;
[Komplex
blandning av
kolväten erhållen
genom att
avlägsna långa,
grenade kolväten 64742-62-7
från återstodsolja
genom
lösningsmedelskr
istallisation.
Består av
kolväten, främst
högre än C25,
med kokpunkt
över ungefär 400
°C.]

Omarbetad: 2019-04-25

265-169-7

01-211947129927-xxx

75%

272-028-3

0,5%

265-166-0

< 0,5%

Skin Irrit. 2;H315
Eye Irrit. 2;H319
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Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter datum: 2016-03-21

Destillat
(petroleum),
vätebehandlade
tunga
paraffiniska;
Basolja –
ospecificerad;
[Komplex
blandning av
kolväten erhållen
genom
behandling av en
petroleumfraktion
med väte i
64742-54-7
närvaro av
katalysator.
Består av
kolväten, främst
C20 till C50, och
bildar en färdig
olja med
viskositet minst
19 cSt vid 40 °C.
Innehåller en
förhållandevis
stor andel
mättade
kolväten.]

Omarbetad: 2019-04-25

265-157-1

01-211948462725-xxxx

< 0,5%

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..
Ingrediens-kommentar:

*** Anmärkning L: Klassificeringen som cancerframkallande behöver inte tillämpas om det
kan visas att substansen innehåller mindre än 3% DMSO-extrakt, mätt enligt IP 346
"Bestämning av polycykliska aromatiska ämnen i oanvända smörjbasoljor och asfaltenfria
petroleumfraktioner - Dimetylsulfoxidutvinning brytningsindexmetod ", Institute of
Petroleum, London. Denna notering gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i
del 3.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inhalation:

Sök frisk luft.

Förtäring:

Framkalla ej kräkning. Skölj munnen. Sök omedelbart läkare.

Hudkontakt:

Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Nedstänkta kläder ska
tvättas innan de används igen.

Ögonkontakt:

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart med vatten i 10-15 minuter. Kontakta
läkare om besvär kvarstår.

Allmänt:

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. Se till att medicinsk personal
vet vilket ämne det rör sig om och att dom vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga specifika symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandlas symtomatiskt.
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Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter datum: 2016-03-21

Omarbetad: 2019-04-25

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel:

Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel:

Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Var uppmärksam på risken för hala ytor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan
risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans
med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig. Brandrester och släckvatten tas om hand enligt lokala regler.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
För annan personal än
räddningspersonal:

Håll överflödig personal på avstånd. Stoppa läckage om så kan ske utan risk. Tillse god
ventilation. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

För räddningspersonal:

Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdräkt om
(nära) kontakt är trolig. Tillse god ventilation. Håll överflödig personal på avstånd.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik onödiga utsläpp till miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande icke brännbart material. Placera i lämpliga avfallsbehållare.
Var uppmärksam på risken för hala ytor.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 beträffande avfallshantering

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Allt arbete måste utföras under väl ventilerade förhållanden. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat
arbete. Ät, drick och rök inte under pågående arbete. Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Förvaras i väl tillsluten
originalförpackning.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Gräns för exponering i arbetet
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Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter datum: 2016-03-21

Omarbetad: 2019-04-25

Ämnesnamn
Tidsperiod
Oljedimma, inkl
NGV
oljerök
Oljedimma, inkl
KGV
oljerök

ppm

mg/m3

fiber/cm3

Kommentar

Anm

1
3

V

V = Vägledande korttidsgränsvärde
KGV = Korttidsvärde
NGV = Nivågränsvärde

8.2 Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder:

Tillse god ventilation. Möjlighet till ögonspolning. Ät inte, drick inte och rök inte när du
använder produkten. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat
arbete.

Personlig skyddsutrustning,
Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.
skyddsglasögon/ansiktsskydd:
Personlig skyddsutrustning,
hudskydd:

Använd lämpliga skyddskläder.

Personskyddsutrustning,
handskar:

Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Handskar ska uppfylla EN 374. Typ
av material och tjocklek: >240 min Nitrilgummi/ Neoprengummi. 0,7 mm. > 30 min.
Polyvinylklorid (PVC). 0,4 mm. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt
handskar ofta.

Personlig skyddsutrustning,
andningsskydd:

Andningsskydd ska användas vid koncentrationer överstigande hygieniska gränsvärden.

Begränsning av
miljöexponeringen:

Undvik utsläpp till miljön. Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Parameter
Tillstånd
Färg
Lukt
Löslighet
Explosiva egenskaper
Oxidationsegenskaper
Parameter
pH (brukslösning)
pH (koncentrerad)
Smältpunkt
Fryspunkt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Brännbarhetsgräns
Explosionsgränser
Ångtryck
Ångdensitet
Relativ densitet
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Värde/enhet
Vätska
Brun
Karakteristisk
Löslighet i vatten: Olöslig
Data saknas
Data saknas
Värde/enhet

°C
-24 °C
°C
> 200 °C

vol%
kPa

Anmärkningar
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
Ej användbar.
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
Ej användbar.
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
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Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter datum: 2016-03-21

Omarbetad: 2019-04-25

Självantändningstemperatur
Sönderfallstemperatur
Viskositet
Lukttröskel

°C
°C
cSt
ppm

Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information
Ingen tillgänglig information

9.2 Annan information
Parameter

Värde/enhet
103 mm²/s 40°C 11,5
mm²/s 100°C
893 kg/m³ 15°C

Kinematisk viskositet
Densitet
Övrig information:

Anmärkningar

För detaljerad specifikation se tekniska datablad.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Inte reaktiv under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Utsätt inte för värme (t.ex. solljus).

10.5 Oförenliga material
Undvik kontakt med syror och alkalier.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Vid brand kan produkten avge farliga rökgaser. Kolmonoxid och koldioxid.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut oral toxicitet:
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex
blandning av kolväten erhållen genom att avlägsna normalparaffiner från en petroleumfraktion genom
lösningsmedelskristallisation. Består främst av kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med
viskositet mindre än 19 cSt vid 40 °C.], cas-no 64742-65-0
Organism
Råtta

Testtyp
LD50

Exponeringstid

Värde
5000mg/kg bw

Slutsats

Testmetod

Källa

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex blandning av
kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av
kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehåller en
förhållandevis stor andel mättade kolväten.], cas-no 64742-54-7
Organism

Testtyp
LD50

Exponeringstid

Värde
> 5000mg/kg

Slutsats

Testmetod

Källa

Testmetod

Källa

Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts, cas-no 68649-42-3
Organism
Råtta

Testtyp
LD50

Exponeringstid

Värde
2230mg/kg

Slutsats

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
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Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter
2016-03-21
Baseratdatum:
på befintlig
data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Omarbetad: 2019-04-25

Akut dermal toxicitet:
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex
blandning av kolväten erhållen genom att avlägsna normalparaffiner från en petroleumfraktion genom
lösningsmedelskristallisation. Består främst av kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med
viskositet mindre än 19 cSt vid 40 °C.], cas-no 64742-65-0
Organism
Råtta

Testtyp
LD50

Exponeringstid

Värde
5000mg/kg bw

Slutsats

Testmetod

Källa

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex blandning av
kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av
kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehåller en
förhållandevis stor andel mättade kolväten.], cas-no 64742-54-7
Organism
Kanin

Testtyp
LD50

Exponeringstid

Värde
> 2000mg/kg

Slutsats

Testmetod

Källa

Testmetod

Källa

Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts, cas-no 68649-42-3
Organism
Råtta

Testtyp
LD50

Exponeringstid

Värde
> 2000mg/kg

Slutsats

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Akut inhalationstoxicitet:
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex blandning av
kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av
kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehåller en
förhållandevis stor andel mättade kolväten.], cas-no 64742-54-7
Organism
Råtta

Testtyp
LC50 (ångor)

Exponeringstid
4h

Värde
5,53mg/l

Slutsats

Testmetod

Källa

Testmetod

Källa

Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts, cas-no 68649-42-3
Organism
Råtta

Testtyp
LC50 (ångor)

Exponeringstid
4h

Värde
5mg/l

Slutsats

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Frätskada/irritation på huden:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Allvarlig
ögonskada/ögonirritation:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Andningssensibilisering eller
hudsensibilisering:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Mutagenitet i könsceller:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Cancerframkallande:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Reproduktionstoxicitet:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Enstaka STOT-exponering:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Upprepad STOT-exponering:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Fara vid aspiration:

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex
blandning av kolväten erhållen genom att avlägsna normalparaffiner från en petroleumfraktion genom
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lösningsmedelskristallisation. Består främst av kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med
viskositet mindre än 19 cSt vid 40 °C.], cas-no 64742-65-0

Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter
datum:
2016-03-21
Destillat
(petroleum),

Omarbetad:
2019-04-25
lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad;
[Komplex
blandning av kolväten erhållen genom att avlägsna normalparaffiner från en petroleumfraktion genom
lösningsmedelskristallisation. Består främst av kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med
viskositet mindre än 19 cSt vid 40 °C.], cas-no 64742-65-0

Organism
Fisk
Kräftdjur

Sorter

Exponeringstid

Daphnia
magna

Alger

Testtyp
LC50

Värde
100mg/l

EC50

10000mg/l

72hEC50

3mg/l

Slutsats

Testmetod

Källa

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex blandning av
kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av
kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehåller en
förhållandevis stor andel mättade kolväten.], cas-no 64742-54-7
Organism
Kräftdjur

Sorter
Daphnia
magna

Exponeringstid

Testtyp
EC50

Värde

Slutsats

Testmetod

Källa

10000mg/l

Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex
blandning av kolväten erhållen genom att avlägsna normalparaffiner från en petroleumfraktion genom
lösningsmedelskristallisation. Består främst av kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med
viskositet mindre än 19 cSt vid 40 °C.], cas-no 64742-65-0
Organism

Sorter

Exponeringstid

Testtyp

Värde

Slutsats
Ej lätt
biologiskt
nedbrytbart.

Testmetod

Källa

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex blandning av
kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av
kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehåller en
förhållandevis stor andel mättade kolväten.], cas-no 64742-54-7
Organism

Sorter

Exponeringstid
28 d

Testtyp

Värde
30%

Slutsats

Testmetod
OECD 301F

Källa

Testmetod

Källa

Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts, cas-no 68649-42-3
Organism

Sorter

Exponeringstid

Testtyp

Värde

Slutsats
Ej lätt
biologiskt
nedbrytbart.

Produkten innehåller minst ett ämne som inte är biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Basolja – ospecificerad; [Komplex blandning av
kolväten erhållen genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av
kolväten, främst C20 till C50, och bildar en färdig olja med viskositet minst 19 cSt vid 40 °C. Innehåller en
förhållandevis stor andel mättade kolväten.], cas-no 64742-54-7
Organism

Sorter

Exponeringstid

Testtyp
Log Kow

Värde

Slutsats

Testmetod

Källa

Testmetod
@ 25 °C

Källa

Testmetod

Källa

>4

Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts, cas-no 68649-42-3
Organism

Sorter

Exponeringstid

Testtyp
Log Pow

Värde
14,88

Slutsats

Ingen information tillgänglig

12.4 Rörligheten i jord
Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl esters, zinc salts, cas-no 68649-42-3
Organism

Sorter

Exponeringstid

Testtyp

Värde

Slutsats
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Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter datum: 2016-03-21

Omarbetad: 2019-04-25

Log Koc

8,159

@ 20 °C

Produkten är inte vattenlöslig och förväntas därför ha låg rörlighet i mark.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen bedömning har gjorts.

12.6 Andra skadliga effekter
Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU).
Samla upp spill och avfall i slutna och täta behållare för avfallshantering på lokal återvinningsstation för farligt avfall.
Avfallskategori:

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 13 02 06* Syntetiska
motor-, transmissions- och smörjoljor 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av
eller som är förorenade av farliga ämnen

AVSNITT 14: Transport information
14.1 UN-nummer:
14.2 Officiell
transportbenämning:
14.3 Faroklass för transport:

Ej tillämpligt.
Ej tillämpligt.

14.4 Förpackningsgrupp:
14.5 Miljöfaror:

Ej tillämpligt.
Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Inga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden
Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Produkt registreringsnummer: 482984-2

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Övrig information:

Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information
Övrig information:

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det
baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om
produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om
utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat
efterföljande ändringar.

Återförsäljarens anteckningar: Ändringar är gjorda under punkt: 1-16.
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Säkerhetsdatablad
STARTA Gräsklipparolja SAE 30
Ersätter datum: 2016-03-21

Omarbetad: 2019-04-25

Lista över relevanta H-satser
H315
H319

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Dokumentets språk:

SE
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