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säkerhetsdatablad
Lithofoam® MRF 2000-S
SEKTION 1: NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET
1.1. Produkt identifikation

• Produkt namn: LithoFoam® MRF 2000-S
• Användning av produkten: Stabilisator för LithoPore® skumbetong
• Identifiering av substansen: Socker polymer med molekylär integrerad  
  oorganisk silikat-aktiva ämnen.

1.2. Relevanta identifierade användningar av substans eller blandning 
och användning som avråds.
Endast för certifierade entreprenörer.

• Avrådd användning: Ingen information tillgänglig
• Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

 Manufacturer:
 Luca Industries International GmbH Tele: +49 30 457989680
 Fax: +49 30 457989689
 Email: info@dr-luca.com

• 1.3. Nöd telefon nummer: 112

SEKTION 2: RISK IDENTIFIERING
2.1. Klassificering av substans eller blandning

• Klassifisering enligt Reglering (EU) nr. 1272/2008
 Denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassas som farlig som defineras i  
  Regulation EC 1272/2008

• Klassifisering enligt Direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC: 
  Denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassas som farlig som defineras i   
  Direktiv 67/548/EWG eller 1999/45/EG

2.2. Märkning
• Risksymbol: Risksymbol är inte nödvändig.
• Varningstecken: Inte tillämpbar.
• Varningstext: Ingen varningstext.
• Försiktighets text:

 P210 - Håll borta från värme / gnistor / öppen låga / heta ytor - Rökning förbjuden.
 P241 – Använd inga gnistbildande verktyg.
 P261 – Undvik andas in damm.
 P280 – Bär skyddsglasögon.
 P304+P341 –OM INANDATS: Flytta den skadade till frisk luft.
 P305+351+338 –OM I ÖGONEN: Skölj med vatten i flera minuter.  
 Ta ut eventuella kontaktlinser och fortsätt skölja.
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 P374 Bekämpa eld med normala försiktighetsåtgärder från bekvämt avstånd.

2.3. Andra risker
• Eventuella fysikaliska-kemiska effekter: Produktens damm kan orsaka en  
  mekanisk irritation av de övre luft slemhinnor och ögon slemhinnor.

 Ämnet är lättantändligt . Risk för dammexplosion. 

SEKTION 3: BLANDNIGAR/INFORMATION OM INGREDIENSER
3.1. Substans
Inga farliga substanser.

SEKTION 4: FÖRSTA HJÄLPEN ÅTGÄRDER
4.1. Beskrivning av första hjälpen åtgärder

• Allmän information: Produkten är klassad som icke farlig.
 Dammet kan orsaka irritation av slemhinnorna I andningsvägar och ögon.

• Inhalation: Säkerhetsställ frisk luft.
• Hudkontakt: inte tillämpbar.
• Ögonkontakt: I och runt ögonen, även under ögonlocken, med rikligt med 
vatten i 15 minuter.
• Förtäring: Skölj munnen med vatten.

4.2. Viktiga symptom och effecter, både akuta och fördröjda
Ingen tillgänglig information.

4.3. Information om akut medicinsk vård
Ingen tillgänglig information.

SEKTION 5: BRANDSKYDDSÅTGÄRDER
5.1. Lämplig släcknings metod
Vattendimma, CO2, skum, torra kemikalier.

5.2. Särskilda faror med ämnet eller blandningen:

5.3. Råd vid brandsläckning

SEKTION 6: OAVSIKTLIGA UTSLÄPP ÅTGÄRD
6.1. Personskyddsutrustning och nödåtgärder:
Vid dammbildning skall friskluftsmask användas.

6.2. Miljöåtgärder: 
Inga speciella miljöåtgärder är nödvändiga.

6.3. Metoder för inneslutning och sanering:
Plocka upp mekaniskt. Undvik dammbildning.
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6.4. Hänvisning till andra avsnitt:
Inga farliga utsläpp.

SEKTION 7: HANTERING OCH LAGRING
7.1. Åtgärder för säker hantering

• Ifall produkten hanteras öppet:
 Undvik dammbildning och använd utsugsfläkt.Det rekommenderas att  
 organisera arbetsprocessen så att följande undviks: Inhalation av damm / partiklar

• Rutiner för att förhindra att aerosoler eller damm bildas:

7.2.  
Vid påfyllning, dekantering, dosering och provtagning följande aspekter måste  
respekteras: anordningar med punktutsug. Damm bör extraheras direkt vid källan. 
Damm som inte kan undvikas bör regelbundet dammsugas. Beprövade industridammsu-
gare eller frånluftsventilation för riskbruk. Får ej läggas i avloppet.

7.3. Regler för säker lagring, oförenligheter inkluderade
• Regler för lager och behållare: Lagra produkte torrt och I originalpörpackning   
  om möjligt.
• Information om gemensamt lager: Inga speciella regler.
• Annan lagerinformation: Skydda mot fukt.

 Lager temperatur: Inga krav.
 Relativ luftfuktighet: Inga krav.
 Hållbarhetstid: Max lagringstid: 1 år. lagringsklass: 11.
 Färgförändring under lagringstiden påverkar inte produktens kvalitet.

7.4. Specifik slutanvändning: Ingen ytterligare information tillgänglig.

SEKTION 8: EXPONERINGSKONTROLL/PERSONSKYDD
8.1. Kontroll parametrar

• Allmänt dammgränsvärde (lång-term):
 3mg/m³ A, 10mg / m³ E; STEL: 2 (II) (Källa: Technical Rule 900)

• Tekniska åtgärder för att undvika exponering: Om möjligt, använd slutet  
 system. Lämplig frånlufts- ventilation. Håll behållare stängda när de inte används.
• Produkt-relaterade åtgärder för att undvika exponering: Inte tillämpbart.

8.2. Exponeringskontroll:
• Allmänna säkerhets och hygienåtgärder:

 Använd skyddsglasögon.
 Andningsskydd måste användas.

• Hygien: Undvik kontakt med hud och ögon. Tvätta händerna före intag av mat  
  och dryck. Låt inte produkten komma I kontakt med mat eller dryck.
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SEKTION 9:FYSIKALISKA OCH KEMISKA OMRÅDEN
9.1. Information om enkla fysikaliska och kemiska områden

• Fysikalisk utseende: fiber
• Färg: Vit
• Lukt: luktfri
• Densitet (g/ml): 0.10 - 0.30
• pH: inte tillämpbar
• Smältpunkt: inte tillämpbar
• Flampunkt: inte tillämpbar
• Elektrolytisk ledningsförmåga: inte tillämpbar
• Risk för dammexplosion: dammexplosion är möjlig
• Explosionsgräns (g/m³)  
  Lägsta: 30 Högsta: 11000
• Löslighet (20 °C in g/l): olöslig
• Tändningspunkt (°C): ca 500 Godbert-Greenwald

9.2. Övrig information: Ingen ytterligare information tillgänglig..

SEKTION 10: STABILITET AND REAKTIONER
10.1. Reaktion: Stabil under rekommenderade villkor

10.2. Kemisk stabilitet: Stabil under normala och förväntade omgivande lagrings- och 
hanteringsförhållanden för temperatur och tryck..

10.3. Möjlighet för farliga reaktioner: Förekommer inte.

10.4. Förhållande att undvika: temperaturer över 200 °C, gnistkällor

10.5. Oförenliga material: ingen ytterligare information är tillgänglig.

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter: Förbränningsgaser: Kolmonoxid, koldioxid

SEKTION 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1. Information om toxikologisk effekter
Inga skadliga hälsoeffekter förväntas om produkten hanteras i enlighet med detta säker-
hetsdatablad .

• Hudkontakt: inte tillämpbar.
• Ögonkontact: inte tillämpbar.
• Förtäring: inte tillämpbar.
• Inhalation: massiv inandning av damm kan orsaka irritation I luftvägarna.
• Känsel: Ingen sensibiliserande effekt känd. 
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SEKTION 12: EKOLOGISK INFORMATION
12.1. Toxicitet:
Inga skadliga effekter. Produkten är inte farlig för vatten. Ytspänning: inte är tillämpliga, 
adsorption / desorption: ej tillämpligt.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet: produkten är inte lätt nedbrytbar.

12.3. Bioackumulerings förmåga: inte tillämpbar

12.4. Rörlighet i mark: inte tillämpbar

12.5. Resultat av PBT och vPvB värdering:
Detta ämne innehåller inga komponenter som anses vara antingen långlivade , bioack-
umulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande 
(vPvB) på nivåer. 0,1% eller högre.

12.6. Andra skadliga effekter: Inga skadliga effekter.

SEKTION 13: AVFALLSHANTERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder : Innehållet och behållaren i enlighet med lokala / 
regionala / nationella / internationella regler.

SEKTION 14: TRANSPORT INFORMATION
14.1. UN-Nummer: inte tillämpbar
14.2. UN transport namn: inte tillämpbar
14.3. Transport risk klass(er): inte tillämpbar
14.4. Packning grupp: inte tillämpbar
14.5. Miljörisk: inga miljörisker
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder: inga särskilda försiktighetsåtgärder
14.7. Transport i bulk enligt Annex II av MARPOL73/78 och IBC kod: inte tillämpbar 

SEKTION 15: GÄLLANDE INFORMATION
Säkerhet, hälsa och miljö Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen

• Nationella föreskrifter:  
  Allmänna klassificeringsriktlinjer för beredningar EC (BetrSichV):

 Inte tillämpbarTekniska instruktioner avseende frisk luft (TA): utsläpp som  
 återfinns i avgaserna får inte överstiga följande värden: massflödes: 0,10 kg/h  
 eller masskoncentration: 20 mg/m³.

• Vatten riskklass: inga vattenrisker 

• Föreskrift (EC) No 850/2004 Europaparlamentets och rådets av den 29 april  
  2004 om långlivade organiska föroreningar: inte tillämplig 

• Direktiv 2012 för storolyckshändelser / 18 / EU av Europaparlamentets och  
  rådets av den 4 juli 2012 om kontroll av där farliga ämnen: inte tillämplig
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• Farliga ingredienser för märkning: inte tillämplig. 

• Övriga föreskrifter: Teknisk regel 500 ”skyddsåtgärder”, teknisk regel  
  515 ”Lagring av stödjande förbrännings ämnen i förpackningar och  
  UN-tankar,” BGR 130 ”regler för användning av andningsskydd,”  
  BG Artikel 189 (ZH 1/700): ”Användning av skyddskläder, teknisk regel 900  
  ”Hygieniska gränsvärden”.

SEKTION 16: YTTERLIGARE INFORMATION
Den här informationen gäller produkten LithoFoam® MRF 2000-S.
Den garanterar inte och gäller inte några efterföljande produkter eventuellt deriverande 
därifrån .


