
TDB025E (udgivet maj 2004)

SIKKERHEDSDATABLAD I OVERENSSTEMMELSE MED EUROPÆISK NORM 91/155/EF

GÆLDER FOR: ALLE UBEHANDLEDE TEKSTILGLASPRODUKTER 

Producent:
Ansvarshavende:
Autoriseret:

SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER: E-Tekstil glasfiberyarn 

BEMÆRK: Små, knækkede fibre kan muligvis forårsage
kortvarig irritation af øjne, hud og luftveje. 

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:
 dalrof :rævsebstærdednÅ arbejdspladsen

Hudirritation: skyl huden med lunkent vand og sæbe; SKRUB IKKE! 
Irritation af øjne:  skyl øjnene i 10 minutter med rent vand 
Andre allergier: forlad arbejdspladsen 

BRANDBEKÆMPELSE:
Selve produkterne er ikke brændbare. Hvis der skulle gå ild i 
emballagen, kan der slukkes med vand eller gængs skum eller pulver 

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD: 
Personlige eller miljømæssige beskyttelsesforanstaltninger:   ingen  
Produkterne vil ikke forårsage nogen risiko. 
Overhold de lokale forskrifter vedrørende bortskaffelse. 
Der anbefales ingen specielle rengøringsmetoder. 

HÅNDTERING OG OPBEVARING: 
Personer som muligvis er overfølsomme over for hudirritation, bør 
undgå hudkontakt; sker det alligevel, må der IKKE SKRUBBES! 
Opbevar produkterne tørt og udsæt dem ikke for direkte sollys. 
Opbevares i den originale emballage mellem 10 og 35°C ved en relativ 
luftfugtighed mellem 40 og 75%. 

RETNINGSLINIER OG GRÆNSER FOR INDSTILLING OG BRUG AF MASKINER: 
a) ingen specielle anbefalinger under normale arbejdsbetingelser 
b) ved høj støvkoncentration kan der installeres udsugning 
c) ingen kritiske grænser at tage hensyn til på arbejdspladsen 
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Side 2 TDB025E 

EKSPONERINGSKONTROL (forebyggende foranstaltninger/personlige værnemidler):
a) Tøj: undgå at skrubbe tøj 
b) Åndedræt: brug eventuelt åndedrætsværn 
c) Øjne: brug eventuelt sikkerhedsbriller 
d) Hænder: brug eventuelt sikkerhedshandsker 
e) Ved irritation af hænder: brug en hudsalve 

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER: 
a) Tilstand 
   Form: endeløse E-glas fibre 
   Farve: hvid
   Lugt: ingen

b) Sikkerhedsdata 
   Indhold af PH: 
   Tilstandsændring: a) sintringstemperatur 680°C 

b) varmeødelæggelsestemperatur 840°C 
   Flammepunkt: intet
   Brændbarhed: ingen
   Selvantændelsespunkt: intet
   Antændelsestemperatur: ingen
   Eksplosionsgrænser: a) øvre grænse: ingen 

b) nedre grænse: ingen 
   Specifik vægtfylde: ca. 2,61 g/cm³ 
   Pulvertæthed: ingen
   Damptryk: intet
   Opløselighed: uopløseligt i vand 
   Nedbrydelighed: * a) ingen termisk nedbrydning 
   * Kun størrelsen forandres ved ca. 400°C 

b) ingen farlige stoffer 

   Kemisk beskaffenhed: a) aluminium borsilicat 
b) alkali indhold mindre end 1% 

STABILITET OG REAKTIVITET: 
Alle materialer er stabile produkter som ikke vil forårsage nogen 
kritiske reaktioner eller producere farlige stoffer.
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TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber) 
Alle produkter er fri for toksiske eller kritiske stoffer eller 
sammensætninger i henhold til de relevante gældende retningslinier i 
den Tyske Lov om Kemikalier, § 3. De er ikke karcinogenetiske og vil 
ikke forårsage reproduktive eller arvelige defekter eller andre 
kroniske helbredsskader.

MILJØOPLYSNINGER:
Produkterne vil ikke forårsage nogen miljørisiko, men de er dog ikke 
biologisk nedbrydelige. 

BORTSKAFFELSE:
Overhold de lokale regler for bortskaffelse af affald. 

TRANSPORTOPLYSNINGER:
Der er ingen fareklassificering der skal overholdes. Vi anbefaler 
blot at produkterne altid transporteres tørt og i deres originale 
emballage.

OPLYSNINGER OM REGULERING: 
Da produkterne er totalt harmløse, er der ingen krav til mærkning. 
Alligevel anbefaler vi at De kontakter Deres lokale myndigheder. 

ANDRE OPLYSNINGER: ingen
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