Sikkerhedsdatablad SDS 101 i overensstemmelse med direktivet (EF) nr.
1907/2006
1. Identifikation
Produkt:

Vogl acoustic design (perforeret loft panel)
Revideret:
Erstatter:
Anvendelse af produktet:
Leverandør:

02.05.2012

Kontakt:

Produkt ledelse
pm@vogl-deckensysteme.de

Nødstilfælde:

Telefon: + 45 82 12 12 12 (Giftlinien)

Perforeret gipsplader til akustiklofter
Vogl Deckensysteme GmbH
Industriestrasse 10
91448 Emskirchen
Tyskland
Telefon. + 49 (0) 9104/825-0
Fax.
+ 49 9104/825-250

2. Sammensætning / oplysning om Indholdsstoffer
kemisk karakterisering: Calciumsulfat med additiver (fx stivelse, rengøringsmidler), pap, ikke-vævet stof, akustisk
fleece
farlige stoffer: Ikke relevant
Stof med foreskrevne EF grænseværdier:
3
Stofnavn: CaSO4 EC no.: 231-900-3 CAS no.: 7778-18-9 Porportion: 6mg/m %

3. Fareidentifikation
Klassificering i henhold til direktiv 67/548/ EØF eller til direktiv 1999/45/EF:
Ikke er omfattet af særlige bestemmelser
Yderligere faresymboler for mennesker og miljø
Ingen

4. Førstehjælpsforanstaltniger
Generel information: Der kræves ingen særlige foranstaltninger.
I tilfælde af øjenkontakt: I tilfælde af kontakt med pladen støv med øjnene, skylles straks med rigeligt vand.
I tilfælde af indtagelse: Drik meget vand i små mundfulde

Ved indånding: Ikke relevant
I tilfælde af kontakt med huden: Der kræves ingen særlige foranstaltninger.

Information: Ingen

5. Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler:
Alle slukningsmidler er egnede.
Slukningsmidler som ikke må anvendes af sikkerhedsmæssige årsager: Ingen
Særlige farer for eksponering fra stoffet eller produktet, forbrændingsprodukter eller udviklede luftarter. Ingen
Særlige værnemidler: I tilfælde af brand: brug iltmasker hvis det er nødvendigt.
Yderligere informationer: Selve produktet er ikke brændbart

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Ingen
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Ikke påkrævet
Metoder til oprydning: Fjernes mekanisk i tør tilstand

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering: Der kræves ingen særlige foranstaltninger ved korrekt anvendelse
Forholdsregler mod brand og eksplosion: Der kræves ingen særlige foranstaltninger ved korrekt anvendelse
Information om opbevaringsforhold: : Opbevares et tørt sted
Krav til lagerrum og beholdere: Ingen opbevaringsklasse VCI: 13 ikke-brændbare faste stoffer
Bemærkninger om kombineret opbevaring:
Specifikke anvendelser: Ikke relevant

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler
Eksponeringsgrænseværdi: Ingen

Eksponeringskontrol:
Beskyttelse af åndedræt:
I tilfælde af høje niveauer af støvdannelse, anbefaler vi, p1 eller FFP 1 åndedrætsmasker (TRGS 521)
Beskyttelse af hænder: Ikke påkrævet.
Beskyttelse af øjne: Ikke påkrævet
Beskyttelse af hud: Ikke påkrævet
Information om hygiejne på arbejdspladsen: følge generelle beskyttelse og hygiejne foranstaltninger
Miljø beskyttelse: Ingen

9. Fysiske og kemiske egenskaber:
Fysisk tilstand: fast
Farve:
Gipskerne: hvid, hvid-beige, hvid-grå
Pap:
grå, beige
Foret:
sort/hvid/farvet
Lugt:
Lugtfri

Vigtige sundhed, sikkerhed og miljø:
Kogepunkt: Ikke relevant
Smeltepunkt: Ikke relevant
Flammepunkt: Ikke relevant
Antændelsestemperatur: Ikke relevant
Eksplosionsgrænser: Ikke relevant
Damptryk: Ikke relevant
Densitet: ca. 0,8 g/cm3
Opløselighed:
Vand opløselighed: ca. 2 g/l
Fordelingskoefficient:
pH: Ikke relevant leveret i 6-9
Viskositet: Ikke relevant
Andet Information: ---

10. Stabilitet og Reaktivitet:
Stabilitet: Ingen kendte farlige reaktioner
Forhold, der skal undgås: Ingen kendte
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.
11. Toksikologiske oplysninger:
toksikologiske tests: Akut toksicitet / specifik virkning: ikke giftig
irriterende / ætsende: ikke irriterende
Praktisk erfaring: Ingen bemærkninger af relevans for klassificering
Oplysninger om indholdsstoffer:
Produktet er ikke blevet testet som sådan. Formuleringen er blevet klassificeret efter den konventionelle metode
(beregningsmetoden af EU-direktivet 1999/45/EF) og i henhold til de toksikologiske farer

12. Miljøoplysninger
økotoksicitet: Ikke relevant

Andre negative oplysninger: Ikke relevant

13. Bortskaffelse
Stof/formulering
Senere anvendelse af produktrester er ikke omfattet af reglerne i den tyske Genbrug og Affald Act
(Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetz) (ingen affald, foranstaltninger for at undgå affald).
Anbefaling
De affaldsprodukter-koder er anbefalinger og informere om mulige affaldskoder, der eventuelt skal justeres i henhold
til den egentlige kilde til affald.
Overhold yderligere lokale og nationale regler.
Affaldskode ifølge spilde liste: 17 08 02 byggematerialer på gips grundlag bortset fra dem indgår i 17 08 01
17 09 04 blandet bygge-og anlægsaffald, bortset fra dem, der indgår i 17 09 02, 17 09 03 affald kilde: byggeri og
nedrivning materialer.
Emballage
Forurenet emballage: Emballage uden restprodukterne genanvendes via affaldssystemer.
14. Transportoplysninger
Landtransport ADR / RID, ADNR, IMDG-koden, IATA-DGR
Ikke farligt.
15. oplysninger om regulering
Sikkerhedsvurdering: Kalciumsulfat er ingen substans underlagt mærkning i henhold til den tyske bekendtgørelse om
farlige stoffer Gefahrstoffverordnung (forordning-GefStoffV).
Produktet er intet affald med bestemte overvågningskrav i overensstemmelse med den tyske Waste Classification Act
(Abfallbestimmungsverordnung-AbBestV).
Nationale bestemmelser:
Vandfareklasse
Klasse WGK 1 - svagt vandforurenende
16. Andre informationer
Andre gældende EU-direktiver: Ingen
Alle oplysninger er taget fra vores nuværende tekniske data på tidspunktet for trykning og forudsætter, at produktet
anvendes til den påtænkte anvendelse. Oplysningerne er givet i god tro.
Produkterne er kun beskrevet i form af sikkerhedskrav. Dataene giver ikke nogen oplysninger om egenskaber eller
berettiget ydeevne.
For yderligere informationer: Produkt ledelsen

