
Ovanstående uppgifter baseras på vår nuvarande kunskap och erfarenheter av produkten. 
Säkerhetsdatabladet beskriver produkten ur säkerhetssynvinkel och utgör ingen bindande försäkran om 
produktens egenskaper. Det är slutanvändaren av produkten som bär ansvaret för att gällande lagar och 
bestämmelser efterlevs. 
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1.  NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 

1.1  NAMN PÅ PRODUKTEN:  TerraFLEX - EASY JOINT 

1.2.  Användningsområden 

 Bruk 

1.3  Adress: Ludwig-Richter-Str. 7, 42329 Wuppertal, Tyskland 

 Företag: MULTIFLEX Vertriebs GmbH 

 Telefon:+49 202 31 770 78 - 0  

 Fax: + 49 202 31 770 781 

 Informationsavdelning: 
1.4 Kontaktuppgifter i nödsituation: 
 Telefon:  Telefax: 
Säkerhetsdatabladets versionshistoria: Version 
 
2.  INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Datum: Ersätter version: 
Ugnstorkad kvartssand (kornstorlek 0,3-0,8 mm), organiskt beredd med hjälp av flytande 
polybutadien. 

2.1  Produkten innehåller följande farliga beståndsdelar: 
(1) ej relevant 

2.2  Egenskaperna hos beståndsdelar enligt punkt 2.1 (beträffande gränsvärden 
hänvisas till punkt 8.2) 
CAS EU/ELINCS Index Symboler R-fraser 
(1) 

2.3  CMT-klassificering av beståndsdelarna enligt punkt 2.1 
EU-kategori     Kategori 
Carc  Muta RF RE EU-direktiv  Carc  Muta RF RE källa 
(1) 

 
3.  MÖJLIGA RISKER 
Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan ge lätt irritation i ögon och på huden. 

Produkten medför inga särskilda risker för explosion eller brand. 

Om anvisningarna för avfallshantering (se avsnitt 13) och de lokala bestämmelserna följs 
medför denna produkt inga särskilda risker för miljön. 
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4.  FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Allmän information 

Inandning är inte någon primär exponeringstyp. De åtgärder som föreslås i punkt 4.5 har 
allmän karaktär. 

4.2 Om ögonen exponeras 

Skölj under lång tid under rinnande vatten med ögonlocken öppna. Om ögonirritation 
kvarstår, sök läkare. 

4.3 Om huden exponeras 

Tvätta exponerade ytor noggrant under lång tid med tvål och vatten. Om hudirritation 
kvarstår, sök läkare. Visa upp en produktetikett eller det här bladet för läkaren. 

4.4 Om nedsväljning skett 
Om den exponerade personen är vid medvetande, skölj munnen med mycket vatten. Om 
sjukdomstecken kvarstår, sök läkare. 

4.5 Om inandning skett 
Flytta den exponerade personen utomhus till område med frisk luft. Om sjukdomstecken 
kvarstår, sök läkare. 

4.6  Anvisningar till läkaren 

Inga särskilda anvisningar finns att tillgå för den här produkten. Behandla den drabbade 
personen utifrån förekommande symtom. 

 
5.  ÅTGÄRDER VID BRAND 
Lämpliga släckmedel: 
Alla förekommande släckmedel kan användas. 

Anpassa släckningsåtgärderna till den primära branden. 

Av säkerhetsskäl olämpliga släckmedel: 
Inga kända. 

Särskilda risker vid exponering för produkten eller dess förbränningsprodukter: 
Produkten är inte brännbar. 

Särskilda åtgärder/skyddsanordningar vid brandsläckning: 
Vid brand ska andningsapparat med andningsluft under tryck bäras, och en väl tätad 
skyddsdräkt. 

Om möjligt bör kontaminerat släckningsvatten fångas upp och omhändertas på lämpligt sätt 
(se avsnitt 13). 

 
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
Använd skyddskläder (se punkt 8.3). Stäng avloppsöppningar. Fånga upp produktspill utan 
att skapa damm. Placera i märkta, motståndskraftiga behållare. Behandla produktavfall enligt 
anvisningarna i avsnitt 13. 

Rengör golvet noggrant med stora mängder vatten. 
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7.  HANTERING OCH LAGRING 
7.1  Hantering 
Arbeta bara med produkten på platser med god ventilation. Följ bruksanvisningen (se de 
tekniska specifikationerna). Rök inte på arbetsplatsen. 

7.2  Lagring 
Lagra produkten torrt och svalt, på plats med god ventilation, i väl förslutna originalbehållare. 
Vidta lämpliga åtgärder för att se till att produkten inte hamnar i avloppet eller i vattendrag i 
samband med spill. 

Lämpligt förpackningsmaterial: behållare av stål. 

Lagringsklassificering: Lagringsklass 13 enligt den tyska kemiindustrins koncept (1998). 
Avsedd användning 
7.3  Se tekniska specifikationer 
 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 
8.1 Beståndsdelar med arbetsmiljörelaterade gränsvärden 
a) Produktrelevant exponering 

Källa  ml/m³  mg/m³  kat. anm.  kommentarer namn 

 

Ovan angivna produkt har inga beståndsdelar för vilka arbetsmiljörelaterade gränsvärden har 
fastställts. 

b) Gränsvärden för beståndsdelar enligt punkt 2.1 

CAS-nr Källa ml/m³ mg/m³  kat. anm.  kommentarer Källa 

(1) 

 
8.2  Begränsning och övervakning av miljöexponeringen 
Uppgifter saknas 

8.3  Arbetshygien och personlig skyddsutrustning 
Tillämpa god industriell hygien. Undvik återkommande eller långvarig kontakt med 
produkten. Gnugga inte ögonen om händerna har förorenats med produkten. 

Tvätta händerna efter avslutat arbete. 

Andningsskydd: Inget andningsskydd krävs. 

Ögonskydd:  Skyddsglasögon med sidoskydd. 

Handskydd:  Ogenomträngliga skyddshandskar av plast eller gummi. 

Kroppsskydd: Arbetskläder. 
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
Form: fast vid 20°C  Färg:  Lukt: luktfritt 

9.1 Tillståndsförändring  uppgifter saknas varierande 

9.2 Densitet  (25 ºC)    ca 1.8 g/cm3  

9.3 Skrymdensitet (20 ºC) uppgifter saknas kg/m3 

9.4 Ångtryck   (20°C)     < 0.01 hPa 

9.5 Viskositet  ( ºC)   ej tillämpligt 

9.6  Löslighet i vatten (25 ºC) olösligt  g/l 
9.7 Löslighet i fett  (20°C)  olösligt i vanliga organiska lösningsmedel. 

9.8 pH-värde    ej tillämpligt  (vid g/l H2O) 
9.9 Flampunkt    ej tillämpligt  ºC 
9.10 Förbränningstemperatur  ej tillämpligt  °C 

9.11 Explosionsgränser:  nedre:  övre: 
      ej tillämpligt ej tillämpligt 
 Produkten underhåller inte brand enligt gällande EU-kriterier. 

9.12 Fördelningskoefficient n-oktanol:vatten (log Kow): ej tillämpligt. 

9.13 Övriga upplysningar 
 
10.  STABILITET OCH REAKTIVITET 
Förhållanden som skall undvikas: 
Produkten är stabil vid rumstemperatur och vid korrekt användning. 

Ämnen som skall undvikas: 
Inga vid korrekt användning. 

Farliga sönderdelningsprodukter: 
Vid termisk sönderdelning av produkten frigörs ångor och gaser som är hälsofarliga. 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
De ingående beståndsdelarna har låg toxikologisk potential vid oral eller perkutan 
exponering. Produkten har inte visat irriterande effekt på ögon och hud hos kanin. Långvarig 
eller upprepad kontakt med produkten kan ge lätt irritation i ögon och på huden. (ref. 1) 

 

12.  EKOLOGISK INFORMATION 
Inga ekotoxiska uppgifter finns. Med tanke på att produkten är i stort sett helt olöslig i vatten 
är det mycket osannolikt att den har toxisk effekt på vattenlevande organismer. (ref. 1) 

Låt inte produkten hamna i miljön. Uppfånga och rengör förorenat vatten innan det släpps ut i 
avloppet. 
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13.  AVFALLSHANTERING 
Får inte hamna i hushållssoporna. 

Sedan 1999-01-01 gäller EU:s avfallshanteringskatalog. Denna är organiserad efter källan, 
dvs en produkt kan olika avfallskoder beroende på bransch. Detta medför att tillverkaren inte 
kan klassificera sin produkt på ett allmängiltigt sätt. 

Avfallskod 
Avfallskod 
Avfallskod 
 

14.  TRANSPORTINFORMATION 
Ovan agivna produkt omfattas inte av bestämmelserna om transport av farliga varor. 
14.1 Vägtransport RID/ADR: - Förpackningskategori: 

FN-nr: - Riskanmärkning: Begränsad mängd: Begränsad mängd 

Faronummer:  Icke farlig produkt 

Tekniskt korrekt benämning: 

14.2 Sjötransport 
FN-nr: -   Begränsad mängd: Begränsad mängd: 

EMS-nr: -  IMO/IMDG-klass: MarPol: - ADNR: -/- 

VPG: -   MFAG-nr: - 

Tekniskt korrekt benämning: 

Ytterligare identifiering: - 

Icke farlig produkt 

14.3 Flygtransport  Begränsad mängd: 

FN-nr: - 
Etikett: -  ICAO/IATA-klass: -  VPG: - 

Mängd per passagerarplan:  Mängd per fraktflygplan: 

Tekniskt korrekt benämning: Icke farlig produkt 

 

15.1 MÄRKNING 
Risksymboler: 
Ovan angivna produkt är inte ett farligt ämne på arbetsplatsen enligt definitionerna i 
Gefahrstoffverordning eller EU-direktiven 67/548/EEG för material och 1999/45/EG för 
beredningar) i de utgåvor av dessa som gällde vid utgivandet av detta blad. 
R-fraser: ingen 
S-fraser: ingen 
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15.2  GÄLLANDE BESTÄMMELSER 
Kännetecknande uppgifter för beståndsdelar enligt punkt 2.1 
CAS-nr: Feltyp V TA Air Vattenfaroklass ID Källa Vattenfaroklass ID Källa 
(1) 

 
Kännetecknande uppgifter för produkten 
Vattenfaroklass: Vattenfaroklass 0 

VBF: -- TA air: --  Ref. nr Feltyp V 

 

16.  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
16.1 Referenser 
(ref. 1) Opublicerade undersökningar som gjorts av tillverkaren. 

16.2 Följande punkter i detta datasäkerhetsblad har ändrats från den version som 
var daterad 2007-06-23 
7.2 Förpackningsmaterial: vakuumförpackad i plasthink. 

15.2 Vattenfaroklass: Vattenfaroklass 0 

16.3 Relevanta R-fraser enligt avsnitt 2 och 3: 


