
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

1.1. Produktbeteckning

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Producent

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

SÄKERHETSDATABLAD

Reactive Board

26.11.2019

Reactive Board

Universalskiva 1201

100785

Fiberskiva för brandtätning.

Fireseal AB

Esbogatan 14, Box 7091

164 74

Kista

Sverige

+46 8 6236160

anders.wigant@fireseal.se

www.fireseal.se

Telefon: 112
Beskrivning: Vid akuta fall, tfn

Telefon: 08-33 12 31
Beskrivning: Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset

Utgivningsdatum

Produktnamn

Synonymer

Artikelnr.

Användningsområde

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

E-post

Webbadress

Nödtelefon
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2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Anses inte som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.

Bedömd som ej märkningspliktig. Faroangivelser skall ej anges.

Kan orsaka tillfällig irritation vid kontakt med hud och ögon. Kan orsaka irritation i
luftvägarna.

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Noteringar
Mineralull, utom sådan
som är upptagna på
annat ställe i denna bilaga

Indexnr.: 650-016-00-2 Carc. 2;H351 84 - 87 %

Bakelit < 4 %
Olja (dammbindare) < 0,50 %

Mineralullsskiva målad med brandskyddsfärg Universal KS1.

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16. Mineralull
är klassificerad som cancerframkallande kategori 3. Uppfyller fibern ett av fyra
villkor, som framgår av anmärkning Q i EG förordning 1272/2008 (CLP), behöver
den inte klassificeras som cancerframkallande. Den mineralull som ingår i
produkten uppfyller kravet på biolöslighet och klassificeras därför inte som
cancerframkallande, testad enligt EU-protokoll ECB/TM 26:27 rev. 7 1998.

Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Tvätta genast huden med tvål och vatten.

Gnugga inte i ögonen. Skölj genast ögat med mycket vatten. Kontakta läkare om
besvär kvarstår.

Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten (200-300 ml).

Behandla symptomatiskt.

Ingen information.

Ämnets / blandningens farliga
egenskaper

Övrig märkning (CLP)

Hälsoeffekt

Beskrivning av blandningen

Ämne, kommentar

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Information om kliniska tester
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5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Produkten är inte brännbar.

Produkten är inte brännbar.

Inte relevant.

Undvik dammbildning.

Förhindra spridning av damm och förorenade materialer.

Använd dammsugare. Är detta inte möjligt, fuktas damm med vatten innan det
samlas upp med en skyffel, en kvast eller liknande.

Se avsnitt 7, 8 och 13.

Undvik dammbildning. Förhindra spridning av damm. Mekanisk ventilation och
punktutsug kan vara nödvändig vid dammbildande hantering.

Förvaras på ett torrt ställe. Förvaras i tättsluten originalförpackning.

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

Ämne Identifiering Gränsvärden År
Mineralull, utom sådan som
är upptagna på annat ställe i
denna bilaga

Nivågränsvärde (NGV) : 1
fiber/cm3

År: 2005

Bakelit Nivågränsvärde (NGV) : 3 År: 1978

Lämpliga släckmedel

Brand- och explosionsrisker

Brandsläckningsmetoder

Allmänna åtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Sanera

Andra anvisningar

Hantering

Lagring

Specifika användningsområden
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8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Hudskydd

Andningsskydd

Hygien / miljö

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

mg/m3
Källa: Totaldamm

Säkerhetsskyltar

Sörj för god ventilation. Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning
i anslutning till arbetsplatsen.

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Antistatisk dräkt.

Använd andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Det bör finnas dusch i anslutning till arbetsplatsen. Avlägsna nedsmutsade kläder
och tvätta huden noga med tvål och vatten när arbetet är färdigt.

Fast ämne.

Grå. Grönaktig.

Luktfri.

Värde: > 1000 °C

Värde: > 1000 °C

Värde: 300 kg/m3

Kommentarer: Olösligt i vatten.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Lämpligt ögonskydd

Hud- / handskydd, kortvarig
kontakt

Lämplig skyddsdräkt

Andningsskydd nödvändigt vid

Särskilda hygieniska åtgärder

Fysisk form

Färg

Lukt

Smältpunkt / smältpunktsintervall

Flampunkt

Relativ densitet

Löslighet
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Andra fysiska och kemiska egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Symtom på exponering

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information.

Det finns inga kända förhållanden som kan leda till en farlig situation.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

Inte relevant.

Vid upphettning bildas giftiga gaser. (>200˚C)

Inte känt.

Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Kväveföreningar.

Kan orsaka irritation i mun och svalg.

Kan orsaka irritation.

Damm kan irritera andningsorganen.

Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

Det finns inga data om produktens ekotoxicitet.

Fysikaliska och kemiska
egenskaper

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter

I fall av förtäring

I fall av hudkontakt

I fall av inandning

I fall av ögonkontakt

Ekotoxicitet
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12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

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

ADR/RID Övrig information

Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande.

Anses inte vara miljöfarlig.

Ämnet klassificeras inte som PBT eller vPvB.

Ingen information.

EWC-kod: 170604 Andra isolermaterial än de som anges i 17 06 01 och 17 06 03
Klassificerad som farligt avfall: Nej

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Utvärdering av
bioackumuleringsförmåga

Rörlighet

Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning

Ytterligare ekologisk information

EWC-kod

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

ADR/RID/ADN

Särskilda säkerhetsföreskrifter för
användare

Fartygstyp krävs

Reactive Board - Version 1 Sida 6 av 7

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline)



ADN Övrig information

IMDG Övrig information

ICAO/IATA Övrig information

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa
och miljö

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
med ändringar.

Nej

H351 Misstänks kunna orsaka cancer

Tillverkarens säkerhetsdatablad.

29.10.2019

1

Begränsad mängd

Särbestämmelser

Begränsad mängd

Annan information om transport,
allmänt

Lagar och förordningar

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts

Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Hänvisningar till viktiga
litteraturreferenser och datakällor

Omarbetningsdatum

Version
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