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PROMASTOP®-CC CB är en artikel i enlighet med REACH (DIREKTIV (EG) nr 1907/2006) och CLP 
(DIREKTIV (EG) nr 1272/2008). Säkerhetsdatablad behöver inte tillhandahållas för artiklar. Dessutom 
innehåller denna artikel, för vilken säkerhetsinformation har lämnats, inte några ämnen som inger mycket 
stora betänkligheter, så kallade SVHC-ämnen, ämnen vars användning begränsas av Kommissionen eller 
ämnen på kandidatlistan för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (senaste 
uppdaterade listan från den 7.07.2017). Även om denna artikel inte omfattas av något krav om 
klassificering eller märkning (artikel 4 i direktiv (EG) nr 1272/2008) har Promat beslutat sig för att lämna 
stora mängder information om identifiering, första hjälpen och utsläppsåtgärder, exponeringskontroll, 
avfallshantering och transport. Denna säkerhetsinformation ger information om säker användning av den 
här artikeln för industriella och professionella användare.  
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AVSNITT 1: Namnet på artikel och bolaget/företaget 
 

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Artikel 

Produktnamn : PROMASTOP®-CC CB 

Produkttyp : Fast 
 

1.2. Relevanta identifierade användningar av artikel och användningar som det avråds från 

1.2.1. Användning av artikel 

Användning av ämnet eller beredningen : Brandskydd 
 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen tillgänglig extra information 
 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Leverantör 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
Promat AG 
Stationsstrasse 1 
8545 Rickenbach Sulz - Switzerland 
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402 
office@promat.ch - www.promat.ch 

Övriga 
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 

Övriga 
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 

Övriga 
Promat GmbH 
Scheifenkamp 16 

Övriga 
Promat Fire Protection LLC 
Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2 
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40878 Ratingen - Germany 
T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111 
mail@promat.de - www.promat.de 

123945 Dubai - United Arab Emirates 
T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588 
info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com 

  

 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : +43 732-6912-0 
Under kontorstid: 
Måndag-fredag: 8.00 a.m. - 4.30 p.m. (MEZ) 
Språk 
tyska 
engelska 

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1. Klassificering av artikeln 
 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Ämnen: SDS EU 2015: I enlighet med Förordning (EU) 2015/830 (Bilaga 
II till REACH) 

Denna produkt uppfyller inte kriterierna för klassificering i någon riskklass i enlighet med CLP-bestämmelser nr (EC) 1272/2008 om klassificering, 
märkning och förpackning.  
 

 
 

 
  

 
 
 
 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa  

Etikettering ej tillämpligt 
 

   
 
 

 

2.3. Andra faror 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- 
och miljöeffekter 

: Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och 
goda säkerhetsrutiner råder. 

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Den mekaniska effekten av att fibrerna kommer i kontakt med huden kan orsaka tillfällig klåda. 
Kan orsaka sensibilisering hos känsliga personer vid hudkontakt. 

 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.1. Ämnen 

Gäller inte 
 

3.2. Blandningar 

Gäller inte 

3.3. artikel 

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

 
  

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Skölj halsen med vatten och 
blås ut genom näsan för att evakuera damm. Om symptomen kvarstår, tillkalla läkare. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Ta av nedstänkta kläder. Skölj med kallt vatten före tvätt. Tvätta försiktigt med mycket tvål och 
vatten. Uppsök läkare om irritation eller symptom kvarstår. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast och länge med vatten och håll isär ögonlocken ordentligt. Vid bestående 
ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen noga, drick rikligt med vatten. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller 
läkare. 

 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom/effekter efter inandning : Damm från den här produkten kan orsaka andningsirritation. 

Symptom/effekter efter hudkontakt : Den mekaniska effekten av att fibrerna kommer i kontakt med huden kan orsaka tillfällig klåda. 
Kan orsaka sensibilisering hos känsliga personer vid hudkontakt. 

Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Kontakt kan leda till mekanisk irritation. 
 

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

Behandla symptomatiskt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : CO2. Skum. Torrt pulver. Vattenridå. 
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5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brandrisk : Produkten är icke brännbar. Förpackningen kan brinna. 

Farliga sönderdelningsprodukter : Farliga sönderfallsprodukter som rök, kolmonoxid och dioxid kan frigöras under en långvarig 
uppvärmning. 

 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Damningsförebyggande åtgärder : Undvik att andas in damm. Undvik kontakt med ögon och hud. Bär personlig skyddsutrustning. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Ingen tillgänglig extra information 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Inga särskilda krav på försiktighetsåtgärder för miljön. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder : Spraya med vatten innan sopning eller dammsugning. 
 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Personligt skydd: avsnitt 8, avfallshantering av produkten: avsnitt 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Ytterligare risker vid processning : Undvik all dammbildning. Damm, som alstras under maskinbearbetning och bearbetning måste 
sugas ut och de lagstadgade gränserna för exponering under arbetet 
(arbetsplatsexponeringsgränser i UK) för total och respirabelt damm måste följas. 

Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Undvik att andas in damm. Undvik kontakt med 
ögon och hud. Ombesörj dammutsugning med korrektfilter vid användning av motordrivna 
verktyg. 

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta alltid händerna efter all hantering. 
 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Förvaras torrt. 

Oförenliga material : Ingen. 

Särskilda föreskrifter för förpackningen : Originalförpackning. 
 

7.3. Specifik slutanvändning 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1. Kontrollparametrar 
 
 

 

 

Hygieniska gränsvärden för partiklar som inte 
klassificeras eller regleras på annat sätt 
(oorganiskt damm) 

: Inhalerbart damm NGV = 10 mg/m3, Respirabelt damm NGV = 5 mg/m3. 

SCOEL/SUM/88 - mars 2012 rekommendation 
för konstgjorda mineralfibrer utan angivande av 
Cancerframkallande 

: 1 fiber/ml. (TWA – genomsnitt för åtta arbetstimmar). 

Ytterligare Information : Gränsvärden för exponering har fastställts av många myndigheter. Kontrollera vilka 
gränsvärden som ska tillämpas i din region. Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs 
up. 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. 
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Handskydd : Skyddshandskar 

Skyddsglasögon : Risk för kontakt: använd godkända skyddsglasögon. 

Hudskydd : Täck över exponerad hud. Lämpliga skyddskläder skall användas 

Andningsskydd : Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd en dammask som är godkänd enligt 
EN 149:2001 FFP1. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Tillstånd : Fast ämne 
  

Färg : Grå. 
  

Lukt : Inga data tillgängliga 
  

Luktgräns : Inga data tillgängliga 
  

pH : Inga data tillgängliga 
  

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga 
  

Smältpunkt : Inga data tillgängliga 
  

Fryspunkt : Inga data tillgängliga 
  

Kokpunkt : Inga data tillgängliga 
  

Flampunkt : Inga data tillgängliga 
  

Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga 
  

Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga 
  

Brännbarhet (fast, gas) : Inga data tillgängliga 
  

Ångtryck : Inga data tillgängliga 
  

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga 
  

Relativ densitet : Inga data tillgängliga 
  

Densitet : > 140 kg/m³ 

Löslighet : Vatten: Olösligt 
  

Log Pow : Inga data tillgängliga 
  

Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga 
  

Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga 
  

Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga 
  

Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga 
  

Explosionsgränser : Inga data tillgängliga 
  

 

9.2. Annan information 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Ingen. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Inga kända farliga reaktioner under normal användning. 
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.5. Oförenliga material 

Ingen tillgänglig extra information 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Vid den första uppvärmningen kan det organiska innehållet sönderdelas och avge farliga gaser. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet : Inte klassificerat 
 

 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

Den mekaniska effekten av att fibrerna kommer i kontakt med huden kan orsaka tillfällig klåda. 
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Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat 

Innehåller:5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one 
[EG-nr 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (2682-20-4). 
Kan orsaka allergisk hudreaktion 

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 

Cancerogenicitet : Inte klassificerat (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 - CLP - Anmärkning Q: 
Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om det kan visas att det uppfyller ett 
av följande villkor: 
(1) Ett korttidstest för att bestämma biopersistensen vid inhalation har visat att fibrer längre än 
20 μm har en viktad halveringstid under 10 dagar. 
(2) Ett korttidstest för att bestämma biopersistensen vid intratrakeal instillation har visat att 
fibrer längre än 20 μm har en viktad halveringstid under 40 dagar. 
(3) Ett lämpligt intraperitonealt test har inte gett belägg för någon förhöjd cancerogenitet. 
(4) Frånvaro av relevant patogenitet eller neoplastiska förändringar i ett lämpligt inhalationstest 
avseende långtidseffekter.) 

 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat 
 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat 
 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat 
 

  
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

12.1. Toxicitet 

Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga 
skadliga effekter på miljön. 

 

 
 
 

 

 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.4. Rörlighet i jord 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ingen tillgänglig extra information 
 

 

 

12.6. Andra skadliga effekter 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Rekommendationer för bortskaffande av produkt 
/förpackning 

: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer 

Ej farligt gods enligt transportreglerna 

14.2. Officiell transportbenämning 

Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  

14.3. Faroklass för transport 

Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  

Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte 

14.4. Förpackningsgrupp 

Gäller inte  Gäller inte 

 
Gäller inte  Gäller inte  Gäller inte  

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej 
Marin förorening : Nej 

Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej 

Ingen tillgänglig extra information 
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14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

- Vägtransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Sjötransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Flygtransport 
  

Inga data tillgängliga 

- Insjötransport 
  

Transport ej tillåten (ADN) : Nej 

Ej underställda ADN : Nej 

- Järnvägstransport 
  

Transport ej tillåten (RID) : Nej 
 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Gäller inte 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

15.1.1. EU-föreskrifter 
 

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan 
 

 

 
 

  
 

 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Ingen tillgänglig extra information 
 
 

 

 
 

 
 

 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen tillgänglig extra information 
  

AVSNITT 16: Annan information 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
säkerhetsinformation gäller för regioner : FI;SE 

 
ANSVARSFRISKRIVNING 

 
Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga.  Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens 
korrekthet.  ARCO har ingen kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten.  Av 
detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansver för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, 
användning eller bortskaffande av produkten.  Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. 
 
Detta datablad och informationen i det har inte för avsikt att ersätta några försäljningsvillkor och utgör inte någon specifikation. Ingenting häri ska tolkas som en rekommendation för användning i 
överträdelse av något patent eller gällande lagar eller bestämmelser. 
 


