EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co.Betriebs KG

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Egopol / Egopol Großrollen
Datum: 30.01.2014

Sida 1 av 5

Produktkod: 220__230

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

Egopol / Egopol Großrollen
Material-gruppe:

Butyle

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co.Betriebs KG
Lilienthalstraße 7

Leverantör:
Gatuadress:
Stad:
Post box:
Telefon:
E-post:

D-82205 Gilching
1347
D-82198 Gilching
+49 8105 217-0
Paulus@ego.de

Internet:

http://www.ego.de

1.4 Telefonnummer för
nödsituationer:

Telefax: +49 8105 217-37

+49 89 19240

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG.
2.2 Märkningsuppgifter
Övrig information
Produkten behöver inte märkas enligt EU-direktiv eller motsvarande nationella lagar.
2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Generell rekommendation
Inga risker med materialet i levererad form.
Vid inandning
Undantagen
Sörj för god ventilation.
Vid hudkontakt
Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel.
I händelse av hudirritationer eller allergiska reaktioner kontakta läkare.
Vid ögonkontakt
Skölj noggrant med mycket vatten, även under ögonlocken. Om ögonirritation består, kontakta en
specialist.
Vid nedsväjning
Vid illamående kontakta läkare (visa om möjligt etiketten).
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Inga data tillgängliga.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Vattendimma, Koldioxid (CO2), Skum, Pulver.
Olämpliga släckmedel
högvolyms vattenstråle
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
I händelse av brand kan följande frigöras: Kolmonoxid, Koldioxid (CO2).
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.
Använd personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd lämpliga skyddskläder.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Inga speciella försiktighetsåtgärder beträffande miljön krävs.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Använd mekanisk hanteringsutrustning. S40 - Golv och förorenade föremål tvättas med Lacknafta .
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Se också sektion 8,13

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Rekommendation för säker hantering
Inga risker med materialet i levererad form.
Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät, drick eller rök ej under hanteringen.
Information om brand- och explosionsskydd
Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Krav på lagerlokaler och förvaringskärl
Förvara väl tillsluten på torr, sval plats.
Information om gemensam lagerhållning
Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.
Ytterligare information om lagringsförhållanden
Rekommenderad lagringstemperatur: +5 - +25 °C

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
8.2 Begränsning av exponeringen
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Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Undantagen
Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien
Ät, drick eller rök ej under hanteringen.
Allmän industrihygienpraxis.
Ögonskydd/ansiktsskydd
Skyddsglasögon
Handskar

Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.
Handskar av polyvinylalkohol eller nitril-butylgummi (=> 1mm), Latexhandskar (=> 1mm).
Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som
tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken
produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden.
Hudskydd

Långärmad klädsel
Andningsskydd
Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:
Färg:
Lukt:

fast
grå
mild, mild
Provnormer

neutral

pH-värde:
Tillståndsväxlingar

Flampunkt:

> 180 °C
inte tillämplig
inte tillämplig

Nedre Explosionsgränser:
Övre Explosionsgränser:

praktiskt taget olöslig

Vattenlöslighet:
9.2 Annan information

Sönderfallstemperatur: Depolymerisation börjar vid > 200 °C.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är kemiskt stabil.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Stabil vid normala förhållanden.
10.5 Oförenliga material
Syror, organiskt lösningsmedel
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.
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Ingen sönderdelning vid normal lagring.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Ingen under normal bearbetning.
Irritation och frätning
Rimligtvis ingen förutsebar.
Sensibiliserande effekter
Rimligtvis ingen förutsebar.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Ingen känd.
Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering
Ingen känd.
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Ingen känd.
Specific effects in experiment on an animal
Ingen känd.
Praktiska erfarenheter
Klassificerande iakttagelser
Denna produkt har inga kända effekter på människors hälsa.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten är inert och inte nedbrytbar enligt hittillsvarande erfarenheter.
12.3 Bioackumuleringsförmåga

Informationen saknas.
12.4 Rörligheten i jord
Informationen saknas.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Inga data finns tillgängliga på själva produkten.
12.6 Andra skadliga effekter
Ekologiska skador är inte kända eller förväntade vid normal användning. Produkten är olöslig och
sjunker i vatten.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter
070299
AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer; Annat avfall
Avfallsslag nummer-Restavfall
070299
AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer; Annat avfall
Förorenad förpackning
Destrueras enligt myndigheternas lagstiftning.
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AVSNITT 14: Transport information
Landtransport (ADR/RID)
14.2 Officiell transportbenämning:

Ej farligt gods

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)
14.2 Officiell transportbenämning:

Ej farligt gods

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)
14.2 Officiell transportbenämning:

Ej farligt gods

Flygtransport/flygfrakt (ICAO)
14.2 Officiell transportbenämning:

Ej farligt gods

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

1999/13/EG (VOC):

0,0%

Nationella bestämmelser

Vattenförorenande-klass (D):

1 - lågrisk för vattenkvaliteten

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information
Ändringar från den föregående versionen

Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 4.1-3; 5.2; 5.3; 6.2;
6.4; 7.1; 7.2; 8.2; 10.6; 15.1
Ytterligare information
Denna rekommendation gäller enbart för den nämnda produkten i säkerhetsdatabladet som
tillhandahållits av oss samt för användningen specificerat av oss.
Nationala rättsföreskrifter skall också iakttas!

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av
underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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