
EU-sikkerhetsdatablad i henhold til 91/155/EØS og TRGS 220 
utstedelsesdato 7.6.2002 

revisjonsdato 20.2.2006 
side 1 av 6 

 
1.  Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 
 
 
1.1. Handelsnavn: Asfilplan 120 K Asfilboard 120 K Asfilblock 120 
   Asfilplan 120 ZF Asfilboard 120 ZK Asfilfelt    120 
   Asfilplan 120 KF Asfilboard 120 ZT 
   Asfilplan 120 KK Asfilboard 120 T 
   Asfilplan 120 TK Asfilboard 120 AKM 
   Asfilplan  85 K 
 
1.2. produsent / leverandør  Unifrax GmbH 
     Kleinreinsdorf 62 
     07989 Teichwolframsdorf 
     telefon:  +49 (0)36624/400-0 
     telefaks: +49 (0)36624/400-99 
 
2. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler  
 
 Blanding av keramiske fibre med eller uten mineralsk(e) fyllstoff(er) festet med organiske 
 og/eller anorganiske bindemidler 
 
 inneholder de keramiske fibrene: CAS nr. 142844-00-6 
      T 
      R 49 – Kan forårsake kreft ved innånding. 
      R 38 – Irriterer huden 
 
3. Fareidentifikasjon 
 

• Det er risiko for utslipp av fiberstøv 
• Fibrene er kategorisert som ”kreftfremkallende stoff i henhold til kategori 2 og 

irriterende i henhold til EU-direktiv 97/69/EF” 
• Fibrene kan ved mekanisk påvirkning utløse en lett irritering av huden, øynene og de 

øvre luftveier. 
 
 
 
4. Førstehjelpstiltak 
 
4.1 etter kontakt med huden:  Vask den eksponerte huden med mild såpe. Ikke bruk 
      andre rengjøringsmidler. 
4.2. etter kontakt med øyne:   Skyll grundig med store mengder vann 
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5. Brannslokkingstiltak 
 
 Bruk slokkemidler i henhold til omgivelsene 
 
6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 
 
6.1 Personrelaterte forsiktighetsforanstaltninger: 
 Se punkt 8 – Personlig verneutstyr ved høye støvkonsentrasjoner 
 
 
6.2 Miljøverntiltak og rengjøring/opptak: 
 
 Tas opp produktrestene mekanisk og fyll dem i lukkede beholdere. 
 Unngå at det dannes støv. 
 Dersom du skal ta opp produktstøv, bruk da støvsuger med spesialfilter (ZH 1/487 kategori C) 
 eller ta det opp mens det er vått. 
 Bruk aldri trykkluft i rengjøringsøyemed. 
 
7. Håndtering og lagring 
 
7.1. Håndtering 
 Unngå at det støvdannelse og støvavlagring 
 
7.2 Lagring 
 Oppbevar beskyttet mot fuktighet. Unngå skader på emballasjen. 
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8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 
 
8.1. Tilleggsinstruksjoner for oppsett av tekniske anlegg 
 

• Dersom det er mulig, skal det punktet støv slippes ut, bygges inn, og det skal tas i bruk 
maskinell støvfjerning på opprinnelsesstedet. 

• Avgrens arbeidsområdene for keramiske fibre, og avgrens adgangen til arbeidstakere med 
opplæring. 

• Bruk arbeidsteknikker som reduserer dannelsen av støv og arbeidstakernes eksponering. 
• Bruk støvsugere med filter i brukskategori C 
• Unngå for all del bruk av koster og trykkluft 
• Bruk anbefalte prefabrikkerte produkter 

 
8.2 Bestanddeler med arbeidsplassrelaterte grenseverdier som skal overvåkes 
 

betegnelse grenseverdi type grenseverdi 
 
keramiske fibre 
 
generell grenseverdi for 
støv 

 
500 000 fibre/m3 

 

3 mg/m3 (A) 
10 mg/m3 (E) 

 
TRK 
 
MAK 

 
8.3 Personlig verneutstyr 
 

• Åndedrettsbeskyttelse 
Dersom grenseverdiene (se punkt 8.2) overskrides, skal det brukes 
åndedrettsbeskyttelse med partikkelfilter DIN 3181 – P3. Det anbefales å bruke FFP2-
masker også ved lavere fiberkonsentrasjoner. 

 
• Håndbeskyttelse 

Det anbefales bruk av arbeidshansker. 
 

• Øyenbeskyttelse 
Bruk egnede vernebriller ved arbeid over hodehøyde. 

 
• Kroppsbeskyttelse 

Bruk løstsittende, langermet arbeidstøy (Det anbefales engangsvernedrakter). Dekk til 
hodet ved arbeid over hodehøyde. 

 
• Verne- og hygienetiltak 

Rengjør arbeidsplassen regelmessig, atskill arbeidstøy og personlig tøy, oppfordre 
medarbeiderne til å arbeide renslig og ha god personlig hygiene og vask arbeidstøy 
separat. 

 
 
 
 
 
 
EU-sikkerhetsdatablad i henhold til 91/155/EØS og TRGS 220 



utstedelsesdato 7.6.2002 
revisjonsdato 20.2.2006 

side 4 av 6 
 
 
9. Fysiske og kjemiske egenskaper 
 
9.1. Tilsynekomst:  form: plate eller støpt artikkel 
   farge: hvit til lysebrun 
   lukt: luktfri 
 
9.2. Sikkerhetsrelevante data: 
 pH-verdi    kan ikke angis 
 flammepunkt / antennelighet  kan ikke angis 
 tenningstemperatur   kan ikke angis 
 eksplosjonsgrenser   ikke eksplosive 
 damptrykk    kan ikke angis 
 tetthet     0,22 – 0,95 g/cm3 
 
 
10. Stabilitet og reaktivitet 
 
 termisk spalting av bindemiddelet over 150 ºC 
 
 
11. Toksikologiske opplysninger 
 
 

• Irriterende virkning på huden 
Tester i henhold til anerkjente metoder (direktiv 67/548/EC, vedlegg 5, metode B 4) 
ga negative resultater for de keramiske fibrene. Alle kunstige mineralfibre og også 
enkelte naturlige fibre kan gi en lett irritasjon som fører til kløe i huden eller også 
sjeldnere for ømfintlige hudtyper, til beskjedne utslett. I motsetning til andre 
irritasjonsreaksjoner dreier det seg her ikke om allergiske eller kjemiske skader på 
huden, men utelukkende om en forbigående mekanisk effekt. 

 
• Erfaringer fra mennesker om helsefarer for luftrøret 

I sammenheng med eksponering for keramiske fibre finnes det ingen kjente tilfeller av 
sykdommer selv om disse fibrene har vært i bruk i snart førti år. 
Det har vært gjort studier av lunkesykdommer hos europeiske og amerikanske 
arbeidere. I den amerikanske studien rapporteres det om påleiringer på brysthinnen 
(pleuraplakk) hos 2,9 % av de undersøkte arbeiderne. Plakken gir ikke symptomer og 
utvikler seg heller ikke til noen sykdom. 
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• Toksikologiske inhalasjonsdata fra dyr 

I tidligere studier har keramiske fibre sammen med andre kunstige mineralfibre blitt 
betraktet som inerte (reagerer vanskelig eller overhode ikke med andre stoffer). På 70- 
og 80-tallet ble det observert tumorer etter intrapleural og intraperitoneal injeksjon (i 
brystet og bukhinnen), de ulike inhalasjonsstudiene kunne imidlertid ikke konkludere. 
I 1990 ble det gjennomført inhalasjonsstudier som senere er blitt kjent som ”RCC 
eksperimentene” med utvalgte fiberdimensjoner. Det ble i disse studiene observert 
fibroser, lungetumorer og mesoteliomer hos dyr som ble utsatt for svært høye 
konsentrasjoner. Deretter ble det oppdaget at prosedyren for utvalg av bestemte 
fiberdimensjoner førte til betenkelige kontaminasjoner (forurensninger) av prøvene 
som skyldtes partikler som ikke var fibre. De inhalerte partiklene hadde derfor ført til 
betingelser som i så stor grad hadde redusert selvrenselseseffekten i lungene at det 
kom til en overbelastningstilstand. Eksperter holder for tiden på med å undersøke 
resultatene fra ”RCC eksperimentene” vedrørende riktighet. Andre tester med 
vitenskapelig uangripelige fiberprøver viste at de fremviser en betydelig lavere 
bioaktivitet. 

 
12. Økologiske opplysninger 
 
 Produktenes overveiende mineralske bestanddeler er inerte og stabile. 
 
 
13. Instrukser for avfallshåndtering 
 
 Produktene er ikke farlige stoffer i henhold til tysk lov om farlige stoffer 
 (Gefahrstoffverordnung) og kan dersom myndigheters og lokale forskrifter overholdes, 
 oppbevares i et egnet deponi. Restmengder og termisk ikke-belastet avfall tas i retur av 
 produsenten. 
 EWC-nøkkel for mineralfiberavfall: 101 299 
 
14. Transportopplysninger 
 
 Produktene er ikke farlige transportprodukter. Ikke utsett produktene for fuktighet under 
 transport, og unngå støvdannelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EU-sikkerhetsdatablad i henhold til 91/155/EØS og TRGS 220 
utstedelsesdato 7.6.2002 

revisjonsdato 20.2.2006 
side 6 av 6 

 
 
15. Regelverksmessige opplysninger 
 
 Europeiske forskrifter:  
 Definisjon av fibrene i henhold til direktiv 97/69/EF 
 I henhold til ”kommisjonsdirektiv 97/69/EF av 5.12.1997” skal de fibrene som er i dette 
 produktet karakteriseres som følger: ”syntetiske amorfe (silikat-)fibre med en andel alkali- og 
 jordalkalioksider (NA2O+K2O+CaO+MgO+BaO) på < 18 vektprosent” 
 Kategorisering av fibrene i henhold til direktiv 97/69/EF: 
  Carc. Cat.2 
  T 
  R 49 – Kan forårsake kreft ved innånding 
  Xi 
  R 38 – Irriterer huden 
  S 53 – Unngå direkte kontakt 
  S 45 – Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig 
  
 Tyske forskrifter: 
 tysk lov om farlige stoffer (Gefahrstoffverordnung) av 23.12.2004 
 TRGS 521 –  fiberstøv 
 TRGS 900 –  grenseverdier i luften på arbeidsplasser 
 TRGS 905 –  oversikt over stoffer som er kreftfremkallende, endrer arvestoffet eller er en 
   trussel mot forplantningsevnen 
 
16. Andre opplysninger 
 
 Ved bearbeiding av produktene skal det brukes verktøy som arbeider med så lite støv som 
 mulig. 
 Prefabrikkerte produkter er å foretrekke. 
 Emballasjen skal ikke åpnes før produktet skal brukes. 
 Vedvarende bruk av produktene ved en temperatur på over 900 ºC fører til dannelse av flere 
 krystalline faser. Derfor må de respektive nasjonale bestemmelser og arbeidsmiljøkrav 
 overholdes ved omgang med termisk belastet material. 
 
 Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet bygger på dagens kunnskap og erfaringer. 
 Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. 
 Informasjonen har ikke utsagnskraft som egenskapsgaranti. 


