Sikkerhedsdatablad
Iht. 453/2010 og CPL nr. 1272/208. Udfærdiget 2015-06-30.

Punkt 1:

Identifikation af materiale og virksomhed

Produktnavn:

FireFree® B722 Brandmastik

Produkttype:

Brandmastik til passiv brandbeskyttelse

Leverandør:

Scandi Supply a/s, Energivej, 5492 Vissenbjerg, tlf. +45 76 24 48 00, mail@scandisupply.dk

Punkt 2:

Fareidentifikation
Materialet er ikke klassificeret som farligt, i henhold til CPL. nr. 1272/2008.

Punkt 3:

Sammensætning af/oplysninger om indholdsstoffer
Produktet indeholder ingen mærkningspligtige stoffer i sådanne koncentrationer, at de skal
deklareres.

Punkt 4:

Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:

Sørg for frisk luft og hvile. Ved gener, søg læge.

Øjne:

Ved kontakt med øjne, skyl med vand. Ved gener, søg læge.

Hud:

Almindelig vask af huden. Fjern tilsmudset tøj. Ved gener, søg læge.

Indtagelse:

Skyl munden med rigeligt vand. Spyt skyllevandet ud, drik frisk vand. Ved gener, søg læge.

Punkt 5:

Brandbekæmpelse
Egnet brandbekæmpelsesmiddel kan anvendes.

Særlige farer:

Ved brand kan materialet danne røg, der indeholder sundhedsskadelige gasser (kuloxid og kuldioxid).
Ved ufuldstændig forbrænding afgiver materialet aldehyder og irriterende stoffer. Ikke brandfarlig.
Anvisninger for brandpersonel: Ved brand brug friskluftsmaske.

Punkt 6:

Forholdsregler ved udslip og uheld
Vedr. værnemidler, se punkt 8. Mindre udslip har ingen negative konsekvenser. Større udslip skal
indberettes til miljømyndigheder. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Fejes forsigtigt
sammen og samles op for affaldsforbrænding. Skyl med vand. Undgå at støve. Forurenet materiale
behandles som kemikalieaffald og deklareres som ikke farligt gods.

Punkt 7:

Håndtering og opbevaring
Behandl produktet som muligt sundhedsskadeligt. Spis, drik og ryg ikke i de rum, hvor produktet
håndteres. Opbevares tørt og køligt (frostfrit og ikke over 30 °C). Bør håndteres i lokale med god
ventilation. Opbevares i original emballage.

Punkt 8:

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Eksponeringskontrol: Ingen særlige krav, udover de generelle krav, der følger af EU-direktiv 89/391
samt national arbejdsmiljølovgivning.

Øjenbeskyttelse:

Bør bruges ved risiko for direkte kontakt eller stænk.

Handsker:

Normalt ikke nødvendigt. Meget følsomme personer kan anvende handsker
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Åndedrætsværn:

Kun nødvendig i ekstreme situationer på arbejdspladsen. Kontakte producenten.
Støvfilter IIb (P2) kan være nødvendig. Begrænsning miljøeksponering, jf. punkt 12.

Punkt 9:

Fysiske/kemiske egenskaber

Udseende Form:
Lugt:
pH-værdi:
Relativ massefylde:

Hvid pasta
Neutral
7-9
1.61 kg/L

Punkt 10:

Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet:

Produktet indeholder ingen stoffer, som kan føre til farlige reaktioner under normale håndterings –
og anvendelsesforhold.

Kemisk stabilitet:

Produktet er stabilt under normale opbevarings - og anvendelsesforhold.

Farlige reaktioner:

Ingen kendte farlige reaktioner.

Punkt 11:

Toksikologiske oplysninger
Almen eller uspecifik toksicitet. Produktet er ikke klassificeret som giftigt. Ikke klassificeret som akutgiftigt stof. Produktet skal ikke klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering,
mærkning mv. Ingen kendte cancerfremkaldende stoffer. Ingen kendte genetiske eller
reproduktionstoksiske virkninger. Overfølsomhedsreaktioner kan ikke udelukkes hos følsomme
personer. Produktet er ikke ætsende. Let irritation kan ikke udelukkes hos følsomme personer.

Punkt 12:

Miljøoplysninger

Toksicitet:

Dette produkt består af let nedbrydelige, naturligt forekommende eller naturidentiske stoffer,
hvorfor den globale miljøbelastning anses som meget lille. I nærmiljøet kan mindre økologiske
virkninger opkomme ved store udslip. Produktet er nedbrydeligt i naturen, vandopløseligt og derfor
mobilt på markområder og i vandmiljøer. Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsrapport.

Punkt 13:

Forhold vedrørende bortskaffelse

Affaldsbehandling: Ikke klassificeret som farligt affald. Bortskaffes iht. gældende, lokale regler.
Genvinding:

Dette produkt genbruges normalt ikke.

Transport af affald: Klasse J(0) - Ikke miljø- eller sundhedsskadeligt.

Punkt 14:

Transportoplysninger
Dette produkt forventes kun at skulle transporteres ad vej eller jernbane og kun transportreglerne
ADR/RID er således anvendelige. Hvis andre transportmidler skal anvendes, kontakt udgiveren af
dette sikkerhedsdatablad.

UN-nummer:

Ikke farligt gods

Punkt 15:

Oplysninger om regulering
Vurdering af stoffer og udarbejdelse af kemikaliesikkerhedsrapporter under
1907/2006 Bilag I er ikke udført.

Punkt 16:

Andre oplysninger
R-fraser: Ingen. Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 2015/830. Ovenstående oplysninger menes at
være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet
hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.
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