
SÄKERHETSDATABLAD
enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Peran Compact Vit
Utskriftsdatum: 2015-03-25 Sida 1 av 5Utfärdande/Omarbetning: 2015-03-25

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

Produktbeteckning 1.1
Peran Compact VitHandelsnamn :

 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Användningsområde : Fyllmedel till fogfria golvbeläggningar.

Endast avsett för yrkesmässig användning.

 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Leverantör : Flowcrete Sweden AB

284 80  Perstorp
tel: 0435-400 110
fax: 0435-314 98
e-post: sweden@flowcrete.com
www.flowcrete.se
EHS Flowcrete Sweden, e-post: ehs.sweden@flowcrete.com.:Sammanställt av

 1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Tel: 020-996000 (Kemiakuten, Giftinformationscentralen, dygnet runt).

AVSNITT 2:   Farliga egenskaper

 2.1 Klassifiering av ämnet eller blandningen
Ej klassificerad.:Klassificering enligt EU-förordning 1272/2008/EG
Ej klassificerad.:Klassificering enligt EU-direktiv 1999/45/EG

 2.2 Märkningsuppgifter
Denna produkt behöver enligt EU-föreskrifter inte märkas.

 2.3 Andra faror
Hälsorisker : Damm: kan vara lätt irriterande för andningssystem, hud och ögon (mekanisk

retning).

AVSNITT 3:   Sammansättning/information om beståndsdelar

Allmän beskrivning: Beredning (blandning).

 3.1 Ämnen
Ej tillämplig.

 3.2 Blandningar
Information om ingående ämnen:

Kemiskt namn

CAS-nr
EG-nummer
Reg.nr. REACH %

Klassificering
(67/548/EEG)*

Klassificering
(EG nr 1272/2008)* Anm.*

Kalciummagnesiumkarbonat (dolomit) 16389-88-1
240-440-2
-

60-100 - -: 3

*Gäller för respektive ämne. Fullständig text framgår av avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, är angivna i avsnitt 8. Anm. 1: Ej
klassificerat PBT- eller vPvB-ämne. Anm. 2: Ej klassificerat ämne med gemenskapsgränsvärde för exponering på arbetsplatsen. Anm. 3: Frivillig uppgift.
Om REACH-registreringsnummer ej anges, så är ämnet antingen undantaget från REACH-registrering, uppnår inte volymgränsen för registrering, har
registreringstidpunkt ännu inte infallit eller vi har ännu inte informerats.



SÄKERHETSDATABLAD
enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Peran Compact Vit
Utskriftsdatum: 2015-03-25 Sida 2 av 5Utfärdande/Omarbetning: 2015-03-25

AVSNITT 4:   Åtgärder vid första hjälpen

 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmän information : Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Ta

med säkerhetsdatabladet. Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person.
Frisk luft.:Inandning

Förtäring : Skölj munnen med vatten. Drick mycket vatten.
Kontakt med huden : Tvätta av med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen : Tag ut kontaktlinser. Skölj ur med mycket vatten medan ögonlocken hålls brett

isär.

 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
: Kan vara lätt irriterande för luftvägarna (mekanisk retning).Inandning

Hudkontakt : Kan vara lätt irriterande (mekanisk retning).
Kontakt med ögonen : Kan vara lätt irriterande (mekanisk retning).

 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Inga kända.

AVSNITT 5:   Brandbekämpningsåtgärder

 5.1 Släckmedel
: Släckmedel som är lämpliga mot omgivande material.Lämpliga släckmedel

 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Inga kända.

 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Inga speciella krav.

AVSNITT 6:   Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder : Halkrisk. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Använd rätt skydd (se avsnitt 8).

 6.2 Miljöskyddsåtgärder
Åtgärder för att skydda
miljön

: Undvik utsläpp till miljön. Vid större utsläpp: Kontakta omedelbart brandkår och
polis.

 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Saneringsmetoder : Undvik dammbildning. Samla upp utspillt material. Lämnas till avfallshantering

(se avsnitt 13).

 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Enligt avsnitt 6.1, 6.2 och 6.3.

AVSNITT 7:   Hantering och lagring

 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering : Undvik dammbildning.

 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring : Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
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 7.3 Specifik slutanvändning
Se avsnitt 16.

AVSNITT 8:   Begränsning av exponeringen/personligt skydd

 8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden Sverige (enligt AFS 2011:18):
Oorganiskt damm Nivågränsvärde: 10 mg/m³ inhalerbart damm, 5 mg/m³ respirabelt damm.:

 8.2 Begränsning av exponeringen
Hygieniska åtgärder : Undvik dammbildning. Tvätta händerna efter arbete med produkten. Ät inte, drick

inte eller rök inte under hanteringen.
Personlig skyddsutrustning

: Damm-mask typ P2, rekommenderas vid risk för inandning av damm.Andningssystem
Hud och kropp : Heltäckande kläder rekommenderas vid dammande hantering.
Händer : Dammtäta handskar rekommenderas.
Ögon : Skyddsglasögon eller ansiktsskydd rekommenderas.

Övrig skyddsutrustning : Utrustning för ögonsköljning med tempererat vatten.

AVSNITT 9:   Fysikaliska och kemiska egenskaper

 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
: Pulver. Vit.Utseende

Lukt : Luktfri.
Lukttröskel : Ej fastställd.
pH-värde : 9.5-10.5
Smältpunkt/fryspunkt : Ej fastställd.
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

: Ej fastställd.

: Ej tillämplig.Flampunkt
Avdunstningshastighet
(butylacetat = 1)

: Ej fastställd.

Brandfarlighet (fast form,
gas)

: Ej brandfarligt.

Ej tillämplig.Övre/undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns

:

Ångtryck : Ej fastställd.
Ångdensitet : Ej fastställd.

2.85 g/cm³.:Densitet
Bulkdensitet : 1.5-2.1 g/cm³.
Löslighet i vatten : Olöslig.
Fördelningskoefficient:
n-oktanol/vatten

: Ej fastställd.

Självantändningstemperatur : Ej tillämplig.
Ej fastställd.Sönderfallstemperatur :
Ej tillämplig.Viskositet :

Explosiva egenskaper : Ej explosivt.
Oxiderande egenskaper : Ej känd.

 9.2 Annan information
Övriga egenskaper : Inga kända.

AVSNITT 10:   Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.Reaktivitet :
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10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.Stabilitet :

10.3 Risken för farliga reaktioner
Farliga reaktioner : Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som bör
undvikas

: Inga kända.

10.5 Oförenliga material
Ämnen som bör undvikas : Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga
nedbrytningsprodukter

: Förekommer ej vid rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

AVSNITT 11:   Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologiska data finns inte tillgängliga.

: Kan vara lätt irriterande för luftvägarna (mekanisk retning).Inandning
Hudkontakt : Kan vara lätt irriterande (mekanisk retning).
Kontakt med ögonen : Kan vara lätt irriterande (mekanisk retning).

AVSNITT 12:   Ekologisk information

Denna produkt bedöms ej vara farlig för miljön.

12.1 Toxicitet
Toxikologiska data finns inte tillgängliga.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten är inte biologiskt lättnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Toxikologiska data finns inte tillgängliga.

12.4 Rörligheten i jord
Toxikologiska data finns inte tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ej tillämplig.

12.6 Andra skadliga effekter
Inga kända.

AVSNITT 13:   Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
: Tas om hand enligt lokala föreskrifter, se avsnitt 15.1. Lämnas till avfallshantering.Överbliven produkt

EWC-kod 080199.
Förorenad förpackning : Tas om hand enligt lokala föreskrifter, se avsnitt 15.1. Förorenad förpackning tas

om hand som produkt.
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AVSNITT 14:   Transportinformation

Internationella transportföreskrifter Väg (ADR), Järnväg (RID), Sjö (IMDG), Flyg (ICAO/IATA):
14.1 UN-nummer

Ej farligt gods.

14.2 Officiell transportbenämning
Ej tillämplig.

14.3 Faroklass för transport
Ej tillämplig.

14.4 Förpackningsgrupp
Ej tillämplig.

14.5 Miljöfaror
Vattenförorenande / Marine pollutant: Nej.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Tunnelrestriktionskod (ADR): Ej tillämplig.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig.

AVSNITT 15:   Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-föreskrifter:
Klassificering : Se avsnitt 2 och 3.

Nationella föreskrifter:
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS
2011:18) skall följas.
För avfall gäller Avfallsförordningen SFS 2011:927 med efterföljande ändringar.

Sverige :

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Finns ej.

AVSNITT 16:   Annan information

Förklaring till farokoder, riskfraser och faroangivelser i avsnitt 2 och 3:
Ej tillämplig.

Historik
Version Land/Språk : Sverige / Svenska
Datum föregående upplaga : 2010-11-30

:Ändringar jämfört med föregående
upplaga

Ändringar i enlighet med REACH.

Detta säkerhetsdatablad stöder sig på Flowcrete Sweden AB:s nuvarande kunskap och erfarenhet, och skall tjäna som
vägledning för en säker hantering av produkten med avseende på hälsa och miljö.


