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

1.1Produktbeteckning 

Handelsnamn Glasroc F GFF FireCase 
 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar sam det avråds från 

Användning Fast Brandskydd 
 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller SUIS 

Leverantör Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc  

 
Gatuadress Box 153 

746 24 Bålsta  
Sverige 

Hemsida www.gyproc.se 

Referensperson Malin Dalborg 

E Post malin.dalborg@saint-gobain.com 
 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

Nödtelefonnummer SOS Alarm: 112 / Giftinformationscentralen: +46 8-331 231 

 
 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
 

Beskrivning Denna produkt är en "vara" och uppfyller inte kriterierna för klassificering inågon faroklass enligt 
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 
Ett säkerhetsdatablad har dock upprättats för att garantera en säker hantering. 

 
2.2 Märkningsuppgifter 

Tilläggsinformation Produkten är ej märkningspliktig 
 

2.3 Andra faror 

Luftburet damm kan frigöras från denna produkt under hantering, bearbetning eller rivning. 
 

Denna blandning innehåller inte några REACH-registrerade ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB. 
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.2 Blandningar 
 

Kemiskt namn CAS-nr. 
EG Nr. 
REACH Nr. 

Koncentration Klassificering H..fras 

Kalciumsulfat 10101-41-4 
231-900-3 

- 

<99% - - 

Glasfiber 65997-17-3 
266-046-0 
01-2119990048-30- 

<2,5% - - 

Cellulosafibrer 9004-34-6 
- 
- 

<0,2% - - 

Guarkärnmjöl 9000-30-0 
232-536-8 

- 

<0,2% - - 

Silikonolja - 
- 
- 

<0,2% - - 

 
 

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning Flytta till frisk luft. Om möjligt öka ventilationen. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 

Hudkontakt Avlägsna förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. 

Kontakt med ögonen Skölj varsamt med vatten iflera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Ta ut eventuella kontaktlinser. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår. 

 

Förtäring Skölj munnen med vatten. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. 
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Varken akuta eller fördröjda effekter kan förväntas efter exponering. 

 
Inandning Luftburet damm och glasfibrer kan orsaka klåda på huden och ett lätt obehag iögonen och de övre 

luftvägarna. 

 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Ej tillämplig 

 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1 Släckmedel 

Lämpliga  brandsläckningsmedel Produkten är inte brandfarlig. 
 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Ej tillämplig 
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5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
 

Ej tillämplig 

 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning  och åtgärder vid nödsituationer 

Undvik dammbildning. Säkerställ god ventilation. Använd andningsskydd/mask med filter vid dammbildning. Använd skyddskläder med lång arm. 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Samla upp spill i lämpliga behållare för återvinning eller säkert bortskaffande. 
 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Spill kan sugas upp med en dammsugare. Om det inte är möjligt, fukta damm med vatten innan det samlas med en skyffel, en sopkvast eller 

liknande. Använd inte borste eller tryckluftvid rengöring av ytor eller kläder. 
 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
 

Ej tillämplig 

 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 

Förebyggande åtgärder för Undvik dammbildning. Säkerställ god ventilation. Använd andningsskydd/mask med filter vid 

hantering dammbildning. Använd skyddskläder medlång arm. 
 

Hygien Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de 

används igen. 

 
7.2 Förrhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

För att bibehålla kvaliteten på denna produkt, bör den lagras inom ett platt och torrt område. 
 

7.3 Specifik slutanvändning 

Brandskydd 

 
 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1 Kontrollparametrar 

Exponeringsgränsvärden Luftburet damm kan frigöras från denna produkt under hantering,bearbetning eller rivning. Luft.mätning 

kan utföras för att kontrollera att de hygieniska gränsvärdena inte överskrids. 
 

Nationella hygieniska gränsvärden 
Beståndsdel CAS-n 

r. 
EGN 
r. 

Nivågräns-vär 
de 
mglm3-ppm 

Korttids-vår 
de 
mglm3-ppm 

Anmärkrn
ing 

Källa Ar 

Damm, oorganis 

kl 
- inhalerbart da 

mm 

- - 10 - - - - AFS 201 

1:18 

2005 

Damm,oorganis 

kl 
- respirabelt da 

mm 

- - 5 - - - - AFS 201 

1:18 

1974 
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8.2 Begränsning av exponeringen 

Tekniska  åtgärdar Använd frånluftsventilation vid arbetsplatsen för att minska luftburna koncentrationer av damm över 
exponerings gränsvärden. 

 

Skyddshandskar Använd  skyddshandskar. 

 
Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandningav damm: använd lämpligt andningsskydd med 

partikelfilter (typ P2). 

 

Övrigt 

lakta god arbetshygien. Tvätta huden med tvål och vatten. 

 
 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Avdunstningshastighet Ej tillämplig 

Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillämplig 

Explosiva egenskaper Ej tillämplig 

Flampunkt Ej tillämplig 

 
Fördelningskoefficient: n- Ej tillämplig 

oktanoUvattan 

 
Initial kokpunkt och Ej tillämplig 

kokpunktsintervall 

 
Lukt  Ej tillämplig 

Lukttröskel  Ej tillämplig 

Löslighet Ej tillämplig 

Oxiderande egenskaper Ej tillämplig 

 
pH-värde Ej tillämplig 

Relativ densitet Ej tillämplig 

Självantändningstemperaturen Ej tillämplig 

Smältpunkt I fryspunkt Ej tillämplig 

Sönderfallstemperatur     Ej tillämplig 

Utseende, fonn solid 

Utseende, färg Ej tillämplig 

Viskositet Ej tillämplig 

Ångdensitet Ej tillämplig 
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Ångbyck Ej tillämplig 

 
övre I undre brännbarhetagräns Ej tillämplig 

eller explionsgräns 
 

9.2 Annan information 

Ej tillämplig 

 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1Reaktivitet 

Ej tillämplig 

 
10.2 Kemisk stabilitet 

Stabilunder normala förhållanden beträffande användning och lagring. 
 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

Ej tillämplig 

 
10.4 Förhållanden som skall undvikas 

Ej tillämplig 

 
10.5 Oförenliga material 

Ej tillämplig 

 
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 

Ej tillämplig 

 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk informatio 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Luftburet damm och glasfibrer kan orsaka klåda på huden och ett lätt obehag i ögonen och de övre luftvägarna. 

 
Akut toxicitet Ej tillämplig 

 
Frätande/irriterande på  huden Luftburna koncentrationer av damm kan orsaka klåda på huden. 

 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation Ej tillämplig 

 
Luftvägs./hudsensibilisering Inget av de ämnen som förtecknas iavsnitt 3 är klassificerade som sensibiliserande. 

 
Mutagenitet i könsceller Inget av de ämnen som förtecknas iavsnitt 3 är klassificerat som mutagent. 

 
Genotoxicitet Ej tillämplig 

 
Cancerogenitet Inget av de ämnen som förtecknas iavsnitt 3 är klassificerade som cancerframkallande. 

Reproduktionstoxicitet Inget av de ämnen som förtecknas iavsnitt 3 är klassificerat som reproduktionstoxiskt. 

STOT-enstaka exponering Ej tillämplig 
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STOT-upprapad exponering Ej tillämplig 

 
Fara vid aspiration Inget av de ämnen som förtecknas iavsnitt 3 är känt som aspirationsfarligt. 

 
 

 

AVSNITT 12: Ekologisk informatio - 

12.1 Toxicitet 

Produkten är inte klassad som miljöskadlig. 
 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Ej tillämplig 

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Ej tillämplig 

 

12.4 Rörligheten i jord 

Ej tillämplig 

 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ej tillämplig 

 
12.6. Andra skadliga effekter 

Ej tillämplig 

 
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1Avfallsbehandlingsmetoder 
 

Avfallshantering Ingen speciell avfallshantering krävs men lokala myndigheter bör kontaktas angående eventuella 
särskilda lokala föreskrifter. 

 
Övrigt 

Avfall från gipsprodukter är normalt klassificerade som ofarliga, icke-inerta och helt återvinningsbara. 

 
Avfallskod (EWC)  170802 -Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges i 17 08 01.Vid avvikande hantering får 

slutanvändaren själv ansvara för en passande EWC-kod. 

 
 

AVSNITT 14: Transportinformat 
 

14.1 UN-nummer 
 

Ej tillämplig 
 

14.2 Officiell transportbenämning 
 

Ej tillämplig 
 

14.3 Faroklass för transport 
 

Ej tillämplig 
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14.4 Förpackningsgrupp 
 

Ej tillämplig 
 

14.5 Miljöfaror 
 

Ej tillämplig 

 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 

Ej tillämplig 

 
14.7 Bulktransporl enligt bilaga Il till MARPOL 73178 och IBC-koden 

Ej tillämplig 

 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

EU-föreskrifter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006, (REACH). Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008, CLP. 

 

Nationella  föreskrifter Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) AFS 2004:1 
Syntetiska och oorganiska fibrer. Avfallsförordn ing (2011:927) 

 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

En kemikaliesäkerhetsbedömni ng är ej gjord. 

 
 

 

AVSNITT 16: Annan information 
 

 

Förkortningar PBT: Persistent,Bioackumulerande, och Toxiskt. 
vPvB: väldigt Persistent och väldigt Bioackumulerande. 


