Leverandørsikkerhedsdatablad
INSTAMAK REPARATIONSASFALT
1.

Identifikation af produktet og leverandøren
PR-nr.

2318718

Kemisk navn:
Handelsnavn:

Instamak reparationsasfalt
Instamak reparationsasfalt
0/3 mm, 0/5 mm, 0/8 mm, 0/11 mm, 0/16 mm

Producent:

Instamak GmBH
Ringstr. 9
D-23923 Selmsdorf

Leverandør:

Lauridsen Handel-Import A/S
Ambolten 1
6800 Varde
+45 75169029

Telefon:
2.

Opdateret datablad fra august 2015

Sammensætning/Oplysninger om indholdsstoffer
Farlige indholdsstoffer: der forefindes ingen.

3.

Fareidentifikation
Produktet indeholder ingen farlige stoffer ifølge ordningen for farlige stoffer.

4.

Førstehjælpsforanstaltninger
Hudkontakt:
Vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Hvis vedvarende symptomer kontaktes en læge.
Øjenkontakt:
Vaskes straks med rigeligt vand. Hvis vedvarende symptomer kontaktes en læge.
Indtagelse:
Skyl næse, mund og svælg med rigeligt vand. Drik gerne vand eller mælk. Fremprovoker ikke opkast. Ved større indtagne mængder,
kontaktes en læge.
Indånding
Indåndingsfare: usandsynlig. I varmt vejr eller ved opvarmning af produktet kan optræde spor af aromatiske lugte. Træk frisk luft. Hvis
vedvarende symptomer kontaktes en læge.

5.

Brandbekæmpelse
Slukningsmiddel:
Slukningen skal foretages med vandtåge, pulver, CO2 eller alkoholbestandigt skum. Der må ikke anvendes vand med højt tryk.
Sikkerhedsudstyr:
Ingen særlige forholdsregler nødvendige. Dog skal anvendes åndedrætsværn i henhold til omgivelser.
Andre sikkerhedsforanstaltninger:
Brand affald og slukningsvand skal bortskaffes i henhold til de retlige regler. Vandet må ikke ledes i kloakken.

6.

Forholdsregler overfor udslip ved uheld:
Personlige sikkerhedsforhold: Anvend beskyttelsesdragt. Sørg for rigelig udluftning.
Miljøbeskyttelse: Må ikke løbe i kloak eller andet vådområde.
Opsaml så meget som muligt i rene beholdere til genanvendelse eller bortskaffelse. Skyl derefter området ordentligt med vand.
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7.

Håndtering
Henvisninger for sikker omgang med produktet:
Sørg for tilstrækkelig udluftning/udsugning.
Undgå hud- og øjenkontakt, undgå støvdannelse og undgå at indånde produktet.
Henvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse:
Ingen særlige forholdsregler
Opbevaring:
Krav til lager og beholdere: Opbevares tæt lukket i et køligt og tørt rum med rigelig udluftning.
Skal opbevares adskilt fra levnedsmidler, og må ikke være tilgængeligt for børn. Samt det er forbudt at ryge, hvor produktets hånderes.
Ingen yderligere krav til opbevaring.
Vask hænder grundigt efter anvendelse.

8.

Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Anvend hudcreme og arbejdshandsker til beskyttelse af huden.
Ingen yderligere forholdsregler.

9.

Fysiske og kemiske egenskaber
Form:
granulat, uopløselig i vand
Farve:
sort
Lugt:
terpentinagtigt
Smeltepunkt/-område:
Ikke bestemt
Vægtfylde:
Ved 20° - ca. 1890 kg/m3
Ikke vandopløselig, fedtopløselig, ikke eksplosionsfarlig, ikke brandbar, ikke selvantændende.

10. Stabilitet og reaktivitet
Stabil
I brandtilfælde er dannelsen af kulilte, kuldioxid og hydrogen mulig
11. Toksikologiske oplysninger
Ved korrekt omgang og anvendelse forårsager produktet ingen sundhedsskadelige virkninger.
12. Miljøoplysninger
Produktet er ikke miljøfarligt.
13. Bortskaffelse
Produktet og ikke rengjorte beholdere bortskaffes ifølge kravene fra de lokale myndigheder.
14. Transportoplysninger
Ingen risiko til lands, til vands og i luften.
15. Oplysninger om regulering
Der er ingen gældende reguleringer.
16. Andre angivelser
Indholdet i dette sikkerhedsdatablad opfylder de krav, der stilles ud fra den aktuelle viden samt de enkelte landes lovgivning og EF-direktivet.
INSTAMAK GmbH har dog ingen indflydelse på de konkrete arbejdsforhold for forbrugeren og har ingen mulighed for at kontrollere disse.
Produktet må ikke benyttes til andre formål end dem, der er angivet i afsnit 1. Køber og forarbejder er selv ansvarlige for overholdelsen af alle
love og bestemmelser. Dette sikkerhedsdatablad beskriver kravene til en håndtering i overensstemmelse med sikkerhedskravene uden dog at
afgive nogen som helst løfter om produktets egenskaber.
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