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PROMASTOP®-CC CB er en artikel i den betydning, der er fastlagt i REACH (forordning (EF) nr. 
1907/2006) og CLP (forordning (EF) nr. 1272/2008). Der er ikke noget krav om udarbejdelse af 
sikkerhedsdatablade for artikler. Denne artikel, for hvilken der er opgivet sikkerhedsoplysninger, indeholder 
i øvrigt ingen særligt problematiske stoffer, der er omfattet af Kommissionens restriktioner for brug, eller 
stoffer, der står på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse (den senest opdaterede 
liste pr. 7.07.2017). Selv om denne artikel ikke er omfattet af nogen krav om klassificering eller mærkning 
(art. 4 i forordning (EF) nr. 1272/2008), har Promat valgt at opgive en lang række oplysninger om 
identificering, førstehjælp, foranstaltninger ved udslip, eksponeringskontrol, bortskaffelse og transport. 
Disse sikkerhedsoplysninger informerer industrielle og professionelle brugere om sikker brug af denne 
artikel.  
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PUNKT 1: Identifikation af artikel og af selskabet/virksomheden 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Artikel 

Produktnavn : PROMASTOP®-CC CB 

Produkttype : Fast 
 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for artikel samt anvendelser, der frarådes 

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser for artikel 

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

: Brandbeskyttelse 

 

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 
edwin.gauch@promat.at - www.promat.at 

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 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 
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 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 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 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 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 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 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 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 
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 

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

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

 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af artikel 
 

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

Dette produkt opfylder ikke kriterierne for klassificering i enhver fareklasse i henhold til CLP-forordningen (EF) 1272/2008 om klassificering, 
mærkning og emballering.  
 

 
 

 
  

 
 
 
 

2.2. Mærkningselementer 

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

Ingen mærkning påkrævet 
 

   
 

 

 

2.3. Andre farer 

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og 
miljømæssige skadevirkninger 

: Os bekendt udgør dette produkt ingen særlig risiko under forudsætning af, at de almene 
arbejdshygiejniske regler overholdes. 

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. Kan forårsage 
sensibilisering af modtagelige personer ved kontakt med huden. 

 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 

Ikke relevant 
 

3.2. Blandinger 

Ikke relevant 

3.3. artikel 

Komponenter                  : mineraluld  (EC-No : 926-099-9) + PROMASTOP®-CC 

 
  

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. Skyl svælget med 
vand, og puds næse for at udtømme støvet. Ved vedvarende symptomer: Ring til en læge. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Alt tilsmudset tøj tages af. Skyl med koldt vand før vask. Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og 
vand. Ved vedvarende irritation eller symptomer: Søg lægehjælp. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Hold øjene åbne og skyl straks og længe med vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg 
lægehjælp. 

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden grundigt, drik rigeligt med vand. I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller 
en læge. 

 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger efter indånding : Støv fra dette produkt kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne. 

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. Kan forårsage 
sensibilisering af modtagelige personer ved kontakt med huden. 

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Kontakt kan forårsage mekanisk irritation. 
 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Giv symptomatisk behandling. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Carbondioxid (kuldioxid). Skum. Tørt pulver. Vandspray. 
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5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Brandfare : Produktet er ikke brændbart. Emballagen kan brænde. 

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af 
brand 

: Ved længere opvarmning kan der udvikles farlige nedbrydelsesprodukter såsom røg, 
kulmonoxid og kuldioxid. 

 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Tiltag i tilfælde af støvfrigivelse : Undgå indånding af støv. Undgå øjen- og hudkontakt. Brug personligt beskyttelsesudstyr. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Ingen særlige miljømæssige forholdsregler påkrævet. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Rengøringsprocedurer : Ved fejning skal gulvet først vandes, eller rengøring skal foretages ved støvsugning. 
 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Personlige værnemidler: Afsnit 8: Bortskaffelse af produktet: Afsnit 13. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Yderligere farer under behandlingen : Undgå dannelsen af støv. Støv, der udvikles under spåntagning og bearbejdning, skal 
udsuges, og myndighedernes grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for alt støv og 
respirabelt støv skal overholdes. 

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå indånding af støv. Undgå øjen- og 
hudkontakt. Brug støvafsug med korrekt filter når der anvendes maskinelle værktøjer. 

Hygiejniske foranstaltninger : Vask altid hænder efter håndtering af produktet. 
 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Lagerbetingelser : Opbevares et tørt sted. 

Uforenelige materialer : Ingen. 

Særlige forskrifter for emballagen : Originalemballage. 
 

7.3. Særlige anvendelser 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Kontrolparametre 
 
 

 

 

Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser for 
partikler ellers ikke klassificeret eller lovgivet. 
(generende støv) 

: Inhalerbart: 10 mg/m3, Respirabelt:  5 mg/m3,  

Mineralsk støv, inert: 10 mg/m3, Mineralsk støv, inert, respirabel: 5 mg/m3. 

Anbefaling fra SCOEL/SUM/88 marts 2012 for 
menneskeskabte mineralfibre uden tegn på 
Kræftfremkaldende 

: 1 fiber/ml. (TWA – middelværdi over 8 arbejdstimer). 

Andre farer : Eksponeringsgrænseværdier fastsættes af flere myndigheder. Tjek hvilke grænseværdier, der 
gælder i dit område. Overhold alle nationale/lokale forskrifter. 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. 

Beskyttelse af hænder : Beskyttelseshandsker 

Beskyttelse af øjne : Risiko for kontakt: Brug godkendte sikkerhedsbriller. 

Beskyttelse af krop og hud : Tildæk udsat hud. Brug egnet beskyttelsesbeklædning 

Åndedrætsbeskyttelse : Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. Brug støvmaske, der er godkendt i 
henhold til EN 149:2001 FFP1. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Faststof 
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Farve : Grå. 
  

Lugt : Ingen tilgængelige data 
  

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
  

pH : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
  

Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Flammepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Selvantændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data 
  

Damptryk : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ damptæthed ved 20 °C : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data 
  

Massefylde : > 140 kg/m³ 

Opløselighed : Vand: Uopløselig 
  

Log Pow : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosive egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosionsgrænser : Ingen tilgængelige data 
  

 

9.2. Andre oplysninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Ingen. 
 

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 

Ved første opvarmning kan de organiske bestanddele nedbrydes under afgivelse af giftige gasser. 
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet : Ikke klassificeret 
 

 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 

Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret 

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], 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (2682-20-4). 
Kan forårsage allergisk hudreaktion 

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret 
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Carcinogenicitet : Ikke klassificeret (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 - Note Q: 
Klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades for stoffer, som opfylder en af følgende 
betingelser: 
(1) en kortvarig biopersistensprøve ved inhalation har vist, at fibre, der er længere end 20 μm, 
har en vægtet halveringstid på mindre end 10 dage 
(2) en kortvarig biopersistensprøve ved intratrakeal instillation har vist, at fibre, der er længere 
end 20 μm, har en vægtet halveringstid på mindre end 40 dage 
(3) en hensigtsmæssig intra-peritoneal prøve ikke har vist kræftfremkaldende virkning, eller 
(4) en relevant langvarig inhalationsprøve ikke har vist relevante sygdomsfremkaldende 
virkninger eller neoplastiske forandringer.) 

 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret 
 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 
 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 
 

  
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede 
langtidsvirkninger i miljøet. 

 

 
 
 

 

 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

12.4. Mobilitet i jord 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

 

12.6. Andre negative virkninger 

Ingen tilgængelige oplysninger 

PUNKT 13: Bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler. 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. FN-nummer 

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant  

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant  

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

14.4. Emballagegruppe 

Ikke relevant  Ikke relevant 

 
Ikke relevant  Ikke relevant  Ikke relevant  

14.5. Miljøfarer 

Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej 
Marin forureningsfaktor : 
Nej 

Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej Miljøfarlig : Nej 

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 

 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

- Vejtransport 
  

Ingen tilgængelige data 

- Søfart 
  

Ingen tilgængelige data 
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- Luftfart 
  

Ingen tilgængelige data 

- Transport ad indre vandveje 
  

Transport ikke tilladt (ADN) : Nej 

Ikke underlagt ADN : Nej 

- Jernbane transport 
  

Transport ikke tilladt (RID) : Nej 
 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 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 på REACH-kandidatlisten 
 

 

 
 

  
 

 

15.1.2. Nationale regler 
 

 
 

 

Danmark 

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : 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) 

 

 
 

 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 
  

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Sikkerhedsoplysninger gælder for regioner : DK 

 
ANSVARSFRALÆGGELSE 

 
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. 
 


