Sikkerhedsdatablad
Pimpsten pulver
1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren
PR-nummer:
Revideret den: 02-06-2003 / JR
Erstatter den: 17-05-2002
Anvendelse: Privat husholdning.

Leverandør:

Borup Kemi I/S
Bækgårdsvej 53
4140 Borup på Sjælland
Tlf.: 57 56 00 20 Fax: 57 56 00 21

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer
Einecs nr.
CAS nr.
Stoffer
2156916
1344-28-1
Aluminiumoxide
231-545-4
7631-86-9
Siliciumdioxid
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Klassificering
Ingen
Ingen

w/w%
< 15
< 80

Note

3. Fareidentifikation
Produktet skal ikke klassificeres og mærkes efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Yderlig information
Kan virke irriterende på slimhinder i mund og svælg.

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding
Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Indtagelse
Skyl munden grundigt og drik meget vand.
Hud
Vask huden med vand og sæbe.
Øjne
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation og vis dette
sikkerhedsdatablad.
Øvrige oplysninger
Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller produktdatablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på
Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

5. Brandbekæmpelse
Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Produktet samles/fejes op. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring
Der er ingen særlige krav til opbevaring. Det bør dog opbevares i original emballage, tørt og køligt og utilgængeligt for børn, og ikke sammen med
levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.
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8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler
Forholdsregler ved brug
Ved arbejdet med store mængder og ved støvende arbejde skal dette foregå under effektiv punktudsugning. Såfremt dette ikke er teknisk muligt skal der
anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.
Åndedrætsværn
Anvend åndrætsværn med filter P2.
Handsker og beskyttelsestøj
Ikke påkrævet.
Øjenværn
Brug ansigtsskærm/briller ved risiko for støvdannelse.
Grænseværdier
Indholdsstoffer
Grænseværdi
Aluminiumoxid
10mg/m3
Mineralsk støv, inert
10 mg/m3
Mineralsk støv, respirabel
5 mg/m3
De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier
(At-Vejledning C.0.1, oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)
Kontrolmetoder
De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber
Udseende: Hvidt/gråligt pulver

10. Stabilitet og reaktivitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)
Akut
Indånding
Kan virke irriterende. Symptomer som hoste og nysen kan forekomme.
Indtagelse
Indtagelse af større mængder kan give ubehag.
Hudkontakt
Kan virke let irriterende.
Øjenkontakt
Kan virke mekanisk irriterende.

Langtidsvirkninger
Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger
Miljøoplysninger for produktet
Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
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13. Bortskaffelse
Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med
nedenstående specifikationer.
Kemikalieaffaldsgruppe : X
Affaldsfraktion: 71.00
EAK-kode: Brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Det er vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
Indeholder
Anden mærkning
Ingen.
Anvendelsesbegrænsning
Ingen.
Krav om uddannelse
Intet.

16. Andre oplysninger
Branche
En detail.
Emballage
650 g.
Anvendte kilder
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 439/2002.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Transportregulativer for ADR/RID 2003 udgave og IMDG 2003 udgave.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002.
Øvrige oplysninger
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet til Chemtox A/S ved udarbejdelsen
(f.eks. datablade og lignende).
Ordlyd af R-sætninger i punkt 2
Ingen.
Ændringer
Punkt 1, 8, 14 og 16.
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