PROMASTOP®-I paste
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830
Udgivelsesdato: 24/10/2017

Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1.

Produktidentifikator

Produktets form

: Blandinger

Produktnavn

: PROMASTOP®-I paste

1.2.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1.

Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori

: Erhvervsmæssig anvendelse

Relevante identificerede anvendelser for stoffet : Brandbeskyttelse
eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes
1.2.2.

Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger
1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør
Promat GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz - Austria
T +43 732-6912-0 - F +43 732-6912-3740
office@promat.at - www.promat.at
Andre
Etex Building Performance Limited
Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano
BS20 0NE Bristol - United Kingdom
T +44 1275 377 773
marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk
Andre
Promat S.A.S.
Rue de l'Amandier
78540 Vernouillet - France
T +33 1 39 79 61 60 - F +33 1 39 71 16 60
info@promat.fr - www.promat.fr
Andre
Promat Ibérica S.A.
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda
28001 Madrid - Spain
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es
Andre
Promat B.V.
Vleugelboot 22
3991 CL Houten - Nederland
T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771
info@promat.nl - www.promat.nl
Andre
Promat s.r.o.
Ckalova 22/784
16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz

Andre
Etex Building Performance N.V.
Bormstraat 24
2830 Tisselt - BELGIUM
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09
info@promat-international.com - www.promat-international.com
Andre
Etex Building Performance S.p.A.
Via Perlasca 14
27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy
T +39 0382 4575 245 - F +39 0382 4575 250
info@promat.it - www.promat.it
Andre
Promat TOP Sp. z.o.o.
ul. Przeclawska 8
03-879 Warszawa - Poland
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290
top@promattop.pl - www.promattop.pl
Andre
Promat d.o.o.
Trata 50
4220 Skofja Loka - Slovenia
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com - www.promat-see.com
Andre
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz - Switzerland
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402
office@promat.ch - www.promat.ch
Andre
Promat Nordic, by Ivarsson a/s
Kometvej 36
6230 Rodekro - Denmark
T +45 7366 1999 - F +45 7466 1020
info@promat.nu - www.promat.nu

Andre
Promat GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen - Germany
T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111
mail@promat.de - www.promat.de

Andre
Promat Fire Protection LLC
Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2
123945 Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588
info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com

1.4.

Nødtelefon

Nødtelefonnummer

24/10/2017

: +43 732-6912-0
I kontortiden:
Mandag-fredag: 8.00 a.m. - 4.30 p.m. (MEZ)
Sprog
tysk
engelsk
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Land
Danmark

Firmanavn
Giftlinjen

Adresse
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV

Bispebjerg Hospital

Nødtelefonnummer
+45 82 12 12 12

Bemærkning

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til Forordning (EU) 2015/830 (Bilag II
til REACH)
Ikke klassificeret

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Ingen tilgængelige oplysninger
2.2.

Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning
EUH-sætninger

: EUH208 - Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1)
med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6](55965-84-9). Kan udløse allergisk
reaktion.
EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Skandinaviske lande regulering
Danmark
MAL-kode
2.3.

: 1-1

Andre farer

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1.

Stoffer

Ikke relevant
3.2.

Blandinger

Navn

Produktidentifikator

%

Klassificering ifølge
Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

Titandioxid

(CAS nr) 13463-67-7
(EC-nummer) 236-675-5
(REACH-nr) 01-2119489379-17

0 - 15

Ikke klassificeret

stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding

: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ved ubehag, kontakt
læge.

Førstehjælp efter hudkontakt

: Vask straks med sæbe og store mængder vand, fjern samtidig tilsmudset tøj. Ved hudirritation
eller udslet: Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter øjenkontakt

: Skyl omgående med store mængder vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter indtagelse

: Skyl munden grundigt, drik rigeligt med vand. Hvis symptomerne fortsaetter, skal du kontakte
laegen.

4.2.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen tilgængelige oplysninger
4.3.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1.

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
24/10/2017

: Al slukke medier kan bruges. Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande.
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5.2.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare

: Dette er et vandbaseret produkt, som ikke udgør nogen brand- eller eksplosionsfare.

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af
brand

: Ved længere opvarmning kan der udvikles farlige nedbrydelsesprodukter såsom røg,
kulmonoxid og kuldioxid. Nitrogenoxid (NOx). Hydrogencyanid (HCN). Ammoniak (NH3).

5.3.

Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning

: Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler
6.1.1.

: Undgå kontakt med huden og øjnene.

For ikke-indsatspersonel

Ingen tilgængelige oplysninger
6.1.2.

For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr
6.2.

: Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til
afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udslip til afløb, kloak, vandløb eller jord.
6.3.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer

6.4.

: Saml produktet op med mekaniske midler (fejning eller skovling) og kom det i en passende
beholder med henblik på bortskaffelse. Deponeres på en sikker måde i overenssteemmelse
med lokale/nationale bestemmelser.

Henvisning til andre punkter

Følg beskyttelsesforanstaltningerne, der er beskrevet i rubrik 7 og 8. Vedrørende bortskaffelsen af faste materialer eller rester henvises til afsnit 13:
"Forhold vedrørende bortskaffelse".

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1.

Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering

: Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå al
unødvendig optagelse.

Hygiejniske foranstaltninger

: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter
håndtering af produktet. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

7.2.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser
7.3.

: Undgå varme og direkte sollys. Beskyt mod frost.

Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1.

Kontrolparametre

Titandioxid (13463-67-7)
EU
EU
Danmark

Lokalt navn
Noter
Lokalt navn

Titanium dioxide
SCOEL Recommendations (Ongoing)
Titandioxid

Danmark

Grænseværdier (langvarig) (mg/m³)

6 mg/m³ beregnet som Ti

Andre farer
8.2.

: Overhold alle nationale/lokale forskrifter.

Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Beskyttelse af hænder:
Brug kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker. Vask hænder efter brug.
Beskyttelse af øjne:
Risiko for kontakt: Brug godkendte sikkerhedsbriller.
Åndedrætsbeskyttelse:
Ingen særlig beskyttelse påkrævet, hvis tilstrækkelig ventilation opretholdes. Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig
24/10/2017
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

: Væske

Udseende

: Pasta.

Farve

: hvid.

Lugt

: Karakteristisk.

Lugtgrænse

: Ingen tilgængelige data

pH

: 7-9

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)

: Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt

: Ikke bestemt

Frysepunkt

: Ingen tilgængelige data

Kogepunkt

: ≈ 100 °C

Flammepunkt

: Ikke relevant

Selvantændelsestemperatur

: Ikke selvantændeligt

Nedbrydningstemperatur

: Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, gas)

: Ingen tilgængelige data

Damptryk

: ≈ 23 hPa (20°C)

Relativ damptæthed ved 20 °C

: Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde

: Ingen tilgængelige data

Massefylde

: ≈ 1,3 - 1,5 g/cm³

Opløselighed

: Vand: fuldstændigt blandbar

Log Pow

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, dynamisk

: 230 - 350 Pa.s

Eksplosive egenskaber

: Ikke-eksplosivt.

Oxiderende egenskaber

: Ingen tilgængelige data

Eksplosionsgrænser

: Ingen tilgængelige data

9.2.

Andre oplysninger

Tørstofindhold

: 71 - 77 %

VOC-indhold

: < 80 g/l

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger
10.2.

Kemisk stabilitet

Ingen tilgængelige oplysninger
10.3.

Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.
10.4.

Forhold, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger
10.5.

Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger
10.6.

Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet
Titandioxid (13463-67-7)
LD 50 oral rotte
LD 50 hud kanin
LC50 indånding rotte (støv/tåge - mg/l/4h)
Hudætsning/-irritation

: Ikke klassificeret

> 10000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 6,8 mg/l/4 timer
: Ikke klassificeret
pH: 7 - 9

24/10/2017
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Alvorlig øjenskade/øjenirritation

: Ikke klassificeret
pH: 7 - 9

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering

: Ikke klassificeret

Andre farer

: Indeholder:
5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]
3-iod-2-propynylbutylcarbamat; 3-iodprop-2-yn-1-ylbutylcarbamat
Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenitet

: Ikke klassificeret

Carcinogenicitet

: Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet

: Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering

: Ikke klassificeret

Gentagne STOT-eksponeringer

: Ikke klassificeret

Titandioxid (13463-67-7)
NOAEC (indånding, rotte, støv/tåge/røg, 90
dage)
NOAEL (subkronisk, oral, dyr/hankøn, 90
dage)

10 mg/l/6 timer/dag
3500 mg/kg kropsvægt

Aspirationsfare

: Ikke klassificeret

Andre oplysninger

: Der foreligger ingen eksperimentel undersøgelse af produktet. De anførte oplysninger er
baseret på vores kendskab til bestanddelene, og produktets klassifikation er bestemt ved
beregning. Titaniumdioxid, EF-nr. 236-675-5: I 2006 har IARC klassificeret TiO² som muligvis
kræftfremkaldende hos mennesker. Denne klassifikation er baseret på undersøgelser, der viste
en øget forekomst af lungekræft hos forsøgsdyr, der blev eksponeret for høje doser af TiO² ved
indånding (i andre undersøgelser blev der ikke fundet en øget forekomst hos de eksponerede
dyr). Fra undersøgelser med mennesker (medarbejdere i brancher, hvor der produceres eller
anvendes TiO²) har IARC konkluderet: "Sammenfattende tyder undersøgelserne ikke på en
forbindelse mellem erhvervsmæssig eksponering for titandioxid som den, der har fundet sted i
de seneste årtier i Vesteuropa og Nordamerika, og risikoen for kræft. Dette bør dog ikke
fortolkes som et bevis på, at der overhovedet ikke foreligger nogen carcinogenicitet for
mennesker.".

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1.

Toksicitet

PROMASTOP®-I paste
Andre farer

Der foreligger ingen eksperimentel undersøgelse af produktet. De anførte oplysninger er
baseret på vores kendskab til bestanddelene, og produktets klassifikation er bestemt ved
beregning

Titandioxid (13463-67-7)
LC50 fisk 1
EC50 Daphnia 1
EC50 [Algae, 72h 1
12.2.

> 100 mg/l
> 100 mg/l
16 mg/l

Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger
12.3.

Bioakkumuleringspotentiale

Titandioxid (13463-67-7)
Bioakkumuleringspotentiale
12.4.

Ingen bioakkumulering.

Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger
12.5.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PROMASTOP®-I paste
Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
12.6.

Andre negative virkninger

Andre farer

24/10/2017
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PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1.

Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse

: Undgå udledning til miljøet. Undgå udslip til afløb, kloak, vandløb eller jord. Destrueres i
overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.

EAK-kode

: 08 00 00 - AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF
MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG
TRYKFARVER
08 04 10 - Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09
08 04 00 - Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser
(herunder tætningsmidler)

PUNKT 14: Transportoplysninger
Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
FN-nummer
Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

14.2.
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Ikke reguleret
Ikke reguleret
Ikke reguleret
Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

14.3.
Transportfareklasse(r)
Ikke reguleret
Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

14.4.
Emballagegruppe
Ikke reguleret
Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ikke reguleret

14.5.
Miljøfarer
Ikke reguleret

Ikke reguleret

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige
14.6.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport
Ikke reguleret
- Søfart
Ikke reguleret
- Luftfart
Ikke reguleret
- Transport ad indre vandveje
Ikke reguleret
- Jernbane transport
Ikke reguleret
14.7.

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1.

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1.

EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH
VOC-indhold
15.1.2.

: < 80 g/l

Nationale regler

Danmark
Anbefalinger ifølge dansk lovgivning
24/10/2017

: Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan
indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)
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15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger
H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:
EUH208
Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedsdatablad gældende for regioner

: DK

SDS EU (REACH Bilag II)
Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder
produktet håndteres, opbevars, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager
vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette
datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke værre gældende.
Dette datablad og oplysningerne heri træder ikke i stedet for eventuelle salgsbetingelser og udgør ikke en specifikation. Intet i dette datablad skal fortolkes som en anbefaling for brug i strid med et
eventuelt patent eller gældende love og regler.
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